
 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA-PR. 

                          
                  RUA: Elpídio dos Santos, 541 - Telefax (46) 3245-1130 e 3245-1122 
                      CEP.   85.548-000          -           Honório  Serpa           -            Paraná                

                                             
                                              DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO                                                                

1 

 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 44/2021- PMHS 

 
O MUNICIPIO DE HONÓRIO SERPA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

designados pela Portaria nº 20/2021, no uso de suas atribuições legais, torna público para 
conhecimento dos interessados, informa que foi procedida a  seguinte RETIFICAÇÂO ao 
edital supra referido, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em inventário 
de bens para Prestação de Serviços profissionais relacionados ao Inventário de 
Bens/Levantamento Patrimonial dos Bens Móveis Permanentes (mobiliário, veículos, 
máquinas, implementos e ferramentas); Imóveis e Domínio Público que compreende: 
ruas e avenidas, praças, estradas rurais, pontes, bueiros (galerias mapeadas) e 
Iluminação Pública (Postes decorativos), conforme segue: 

 
 
No item 12.3.4 ATESTADO DE VISITA TÉCNICA DO EDITAL : 
 

12.3.4 ATESTADO DE VISITA TECNICA. O atestado de visita técnica será emitido pelo 
Município Licitante, comprovando a visita técnica do Responsável da Proponente, no local 
do serviço, para esclarecimento de dúvidas, rotinas, planejamento de ações da gestão 
municipal e etc. quanto à execução do objeto. Com antecedência mínima de 05 dias 
uteis antes da abertura do certame, devendo ser agenda diretamente com o Diretor do 
Departamento de Administração Sr. Jones de Almeida. O agendamento deverá ser feito 
pelo telefone 46 3245-1130 ou e-mail gabinete@honorioserpa.pr.gov.br. 
 
Difere-se do item 4.3. DA VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA DO TERMO DE 
REFERENCIA  
 
A visita técnica torna-se obrigatória devido à complexidade dos serviços a serem prestados 
e por se tratar de serviço técnico. 
A Administração municipal não será, em nenhuma hipótese, responsável pelos custos da 
visita técnica, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. A 
visita técnica obrigatória sob a responsabilidade do Departamento Municipal de 
Administração deverá ser feita pelo Responsável Técnico da licitante, com o 
acompanhamento de um servidor do Departamento Municipal de Administração. A visita 
técnica deverá ser realizada até 24 horas anterior à abertura do certame, desde que 
agendada com 24 horas de antecedência da mesma. O agendamento deverá ser feito pelo 
telefone 46 3245-1130 ou e-mail gabinete@honorioserpa.pr.gov.br. 
 

 
 

Considerando o principio da autotutela da administração publica e observando o 
disposto na Súmula nº 473 que dispõe : 
 

“A Administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, 
por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial.” 
 

mailto:gabinete@honorioserpa.pr.gov.br
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Em virtude desse desencontro de informações e para que não haja dubiedade no 
julgamento das propostas RETIFICO O ITEM 12.3.4 ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
DO EDITAL, que passa a vigorar com a seguinte redação : 

 
 

12.3.4 ATESTADO DE VISITA TECNICA. O atestado da visita técnica obrigatória será 
emitido sob a responsabilidade do Departamento Municipal de Administração. A Visita 
técnica  deverá ser feita pelo Responsável Técnico da licitante, com o acompanhamento de 
um servidor do Departamento Municipal de Administração. A visita técnica deverá ser 
realizada até 24 horas anterior à abertura do certame, desde que agendada com 24 
horas de antecedência da mesma. O agendamento deverá ser feito pelo telefone 46 
3245-1130 ou e-mail gabinete@honorioserpa.pr.gov.br. 

 
 

Em virtude da alteração editalicía e com o intuito de dar ampla concorrência ao  
certâmen em questão  , REABRO  o prazo para cadastramento das propostas , alterando 
desta forma a data de abertura e julgamento das propostas , passando do dia 01 de 
Outubro de 2021 para o dia 13 de Outubro de 2021 . 

   

Honório Serpa – PR, 27 de Setembro de 2021 

 

Lucio Diego Guerra 
Pregoeiro 


