
 
 

 

Ref: Pregão Eletrônico nº 491/2017 
        Processo nº 11443/2017 - SS 

                                              
Informam-se as seguintes alterações no Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 

491/2017 – SS: 
 

No Edital: 

Onde se lê: “8.5.3. Atestado de Capacidade Técnica, com registro de atestado expedido 
pelo CREA e/ou CAU, constando no mesmo a realização de serviços similares ao objeto 
desta licitação, em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde de direito público ou privado, 
na(s) qual(is) a participante comprove ter executado ou estar executando serviços 
compatíveis e pertinentes em características com as solicitadas no Edital.” 
 

Leia-se: “8.5.3. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação através da apresentação de pelo menos 1 (um) 
atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito publico ou privado, 
que comprove a aptidão para desempenho a contento de objeto semelhante.” 
 

 
No Anexo I – Termo de Referência e Orçamento Estimado: 
 
Onde se lê: “7.3. Atestado(s) de Capacidade Técnica, com registro de atestado expedido 
pelo CREA e/ou CAU, constando no mesmo a realização de serviços similares ao objeto 
desta licitação, em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde de direito público ou privado, 
na(s) qual(is) a participante comprove ter executado ou estar executando serviços 
compatíveis e pertinentes em características com as solicitadas no Termo de Referência.” 

 

Leia-se: “8.5.3. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação através da apresentação de pelo menos 1 (um) 
atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito publico ou privado, 
que comprove a aptidão para desempenho a contento de objeto semelhante.” 
 

A partir da presente data esta errata passa a fazer parte integrante do edital da 
licitação, que tem a sua data de abertura adiada para o dia 20.04.2018 às 09:00h a se 
realizar no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília 
- DF.  O edital com as alterações estará disponível na CPL ou no endereço eletrônico: 
http://cpl.pjf.mg.gov.br. 

 
 
Em 09 de abril de 2018. 
 

 
Pregoeiro 

Comissão Permanente de Licitação 


