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AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL  Nº 01/2021 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 

Comunica-se aos interessados a RETIFICAÇÃO do Edital do Pregão Presencial Nº 
01/2021, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Presidente 
Prudente em  03 de dezembro de 2021, Ano IV,  Edição 964, Página 12,  Diário 
Oficial do Estado de São Paulo em 04 de dezembro de 2021,  Poder Executivo, 
Seção I, Página  601, Jornal O Imparcial, em 05 de dezembro de 2021, Página 19.  
A Prudenprev, por meio de seu Pregoeiro e Equipe Técnica de Apoio, nomeado 
por força  das disposições contidas nos Decretos nºs 32.375/2021, que aprovou a 
Resolução nº 036/21,  e 32.582/2021, com base no Processo Administrativo nº  
7.764/2021, RETIFICA: I. No Preâmbulo, ONDE SE LÊ: DIA: 17/12/2021 HORA: 
14;30 HORAS, LOCAL DE REALIZAÇÃO: RECEBIMENTO E ABERTURA DE 
PROPOSTAS: Data de encerramento e envio de PROPOSTA 17/12/2021, 14:30 hs. 
LEIA-SE DIA: 05/01/2022 HORA: 14;30 HORAS, LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS: Data de encerramento e envio de 
PROPOSTA 05/01/2022, 14:30 hs. ONDE SE LÊ A participação no presente pregão 
dar-se-á por meio de sistema presencial, na sede administrativa da Prudenprev, 
situada à Avenida Washington Luis, nº 1.345, nas condições descritas neste 
edital, devendo ser observado o início da sessão às 14.30 horas, do dia 
17/12/2021. LEIA SE A participação no presente pregão dar-se-á por meio de 
sistema presencial, na sede administrativa da Prudenprev, situada à Avenida 
Washington Luis, nº 1.345, nas condições descritas neste edital, devendo ser 
observado o início da sessão às 14.30 horas, do dia 05/01/2022.  II. No item  7.2  
ONDE SE LÊ: 7.2. O prazo máximo para protocolo dos envelopes com as 
propostas será às 14:30 horas do dia 15 de dezembro de 2021, sendo que, após 
este horário, não será admitido o protocolo de envelopes para a participação de 
qualquer licitante. LEIA-SE 7.2. O prazo máximo para protocolo dos envelopes 
com as propostas será às 14:30 horas do dia 05 de janeiro de 2022, sendo que, 
após este horário, não será admitido o protocolo de envelopes para a 
participação de qualquer licitante. III. No item 9.4 Qualificação Técnica, na alínea  
“a”  ONDE SE LÊ a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, 
conforme o disposto no artigo 30, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações; comprovante de aptidão por meio de atestado de capacidade 
técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, pelas 
quais a licitante tenha sido contratada para a execução exclusiva de serviços 
similares, pertinentes e compatíveis com o objeto do presente certame, no que 
se refere a realização do Censo Previdenciário  em municípios com massa de 
servidores igual ou superiores a do Município de Presidente Prudente, conforme 
determina o artigo 30, §1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Nos atestados deverá 
constar, discriminadamente, a empresa que está fornecendo o atestado, os 
serviços realizados e o período de execução, conforme o disposto no artigo 30, 
inciso II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. A proponente deverá comprovar 
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que executou serviços de: LEIA-SE: a) comprovante de aptidão por meio de 
atestado (s) de capacidade técnica, fornecidos por pessoa (s) jurídica (s) de 
direito público ou privado, comprovando que executou contrato com  serviços 
similares, pertinentes e compatíveis com o objeto do presente certame, em 
características, quantidades e prazos, respeitando o limite/percentual previsto 
na Súmula 24 do TCESP. Nos atestados deverá constar, discriminadamente, a 
empresa que está fornecendo o atestado, os serviços realizados e o período de 
execução, conforme o disposto no artigo 30, inciso II, da Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações. A proponente deverá comprovar que executou serviços de:” IV. No 
item  10.22. ONDE SE LÊ:10.22 Declarado o vencedor, qualquer licitante 
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja 
síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 5 (CINCO) dias úteis 
para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde 
logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. LEIA-SE: 10.22 Declarado o vencedor, qualquer licitante 
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese 
será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação 
das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. V. No item 
13.3 ONDE SE LÊ: 13.3 Caso haja recurso, os interessados poderão apresentar as razões 
do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do dia subsequente à realização do 
Pregão, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil 
após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
LEIA–SE: 13.3 Caso haja recurso, os interessados poderão apresentar as razões do 
recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do dia subsequente à realização do 
Pregão, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil 
após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
OS DEMAIS ITENS E SUBITENS DO CITADO EDITAL PERMANECEM INALTERADOS. 
ComunicaMOS ainda que data de realização do mesmo FOI ALTERADO PARA O DIA 05 DE 
JANEIRO DE 2021, às 14.30 h. O edital Retificado encontra se disponível no endereço 
eletrônico https://www.prudenprev.com.br  e 
htpp://presidenteprudente.sp.gov.br/transparencia/2/contaspublicas/licitacoes/abertas 
ou quanto a esclarecimentos (dúvidas), através de email 
prudenprev@prudenprev.com.br - telefone (18)3222-7880. 
Presidente Prudente,  10 de dezembro de 2021  
 
Walner Silvestre-Pregoeiro 
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