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AVISO DE RETIFICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2022-PMDE 

 
A Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA, através de seu pregoeiro FELIPE GABRIEL CORREA BARROS, designado 
pela portaria nº 002/2022-GP, torna público, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a 
retificação do Edital do Pregão Eletrônico SRP 013/2022-PMDE, conforme condições a seguir: 

Das modificações: 

Fica excluído parte do subitem 9.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Inciso VII. 
“VII. Certidão de Ações Trabalhistas em autos físicos de jurisdição do Estado do Pará de1º e 2º instancias do Tribunal 
Regional do Trabalho da 8º Região e/ou da sede da licitante.”. 

Fica excluído parte do subitem 9.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Inciso II. 
“II. certidão(ões) negativa(s) de protesto da sede/jurisdição da licitante”. 

Devido a retificação provocar mudanças que interferem na preparação dos documentos, esta comissão optou pelo 
adiamento do certame. Sobre este tema é importante mencionar o posicionamento do Egrégio Tribunal de Contas da 
União, que assevera: 
 

“Qualquer modificação promovida no edital deve ser divulgada de igual 
forma à adotada quando da publicação do texto original. 
Nesse caso, deve ser reaberto pela Administração o prazo inicial 
estabelecido, exceto quando comprovadamente a alteração não influenciar a 
elaboração das propostas e a preparação dos documentos de habilitação”. 
(Tribunal de Contas da União, Licitações & Contratos – Orientações e 
Jurisprudências do TCU, 4ª ed., 2010, p.283). 

Ainda sobre este tema, insta mencionar o §4º do art. 21 da Lei nº 8.666/93, do qual assevera que qualquer 
mudança no edital que afete a preparação das propostas, deve ser garantido a recontagem do prazo abertura da licitação, 
senão vejamos: 

§ 4º.  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas.  

Assim, pelos motivos em tela consideramos haver necessidade de adiar a abertura do certame, tendo em vista 
que as modificações adicionadas no edital, prejudicam a preparação dos documentos, bem como suas propostas.  

Das Condições: 

Ficam mantidas as demais condições do Edital do Pregão SRP nº 013/2022-PMDE 

Dom Eliseu/PA, 30 de abril de 2022. 

 

FELIPE GABRIEL CORREA BARROS 
Pregoeiro Municipal 

 


		2022-08-25T16:12:37-0300
	FELIPE GABRIEL CORREA BARROS:02419690265




