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TERMO DE RETIFICAÇÃO 
 

Edital Pregão Eletrônico nº 26/2021 
 
 

Pelo presente instrumento, o município de São João Patos/MA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
06.089.668/0001-33, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretaria 
Municipal de Administração, celebra-se o presente instrumento em conformidade com o disposto na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, para que se faça constar: 
 
 
Onde se lê: 
 
9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.  
  
9.11.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 
licitante já executou ou executa de forma satisfatória serviços semelhantes com o objeto deste 
Pregão. O(s) atestado(s), deverá (ão) estar devidamente registrado(s) ou visado(s) na entidade 
profissional competente (Conselho Regional de Administração – CRA). O(s) atestado(s), deverá(ão) 
ser impresso(s) em papel timbrado constando o CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica de 
direito público ou privado, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, 
procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e 
cargo/função; (TCU Decisão nº 126/2002, Plenário; TCU Decisão nº 468/1996, Plenário; TCU Decisões 
nº 343/2002 e 384/2002, Plenário, TC, Acórdão 473/2004, Plenário. 
 
Leia-se: 
 
9.11.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 
licitante forneceu ou fornece bens ou materiais compatíveis com o objeto deste Pregão. O atestado 
deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, 
devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou 
servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.  
 
Ficam mantidas as demais cláusulas constantes do mencionado Edital, como se aqui estivessem 
transcritas, desde que não contrariem as disposições constantes deste instrumento. 
 
Assim, assina o presente instrumento, para que se produzam os seus efeitos legais, extraindo-se as 
cópias necessárias para documento e controle. 
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