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RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
 

Pelo presente termo de Retificação do edital do Pregão Eletrônico Nº 006/2022 tendo por objeto CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM 
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE 
PRATINHA/MG, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face de modificações extremamente 
necessárias, vem por meio desta RETIFICAR:  
  
  Após analise a impugnação apresentada pela empresa CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA, sendo 
acatadas as razões apresentadas, o edital necessita de retificação passando da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 8.4.1 A licitante deverá apresentar um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, (caso o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado 
obrigatoriamente deverá ter reconhecimento de Firma em Cartório de Notas) em nome da licitante, que comprove(m) 
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
deste Pregão, demonstrando que a licitante prestou serviços de gerenciamento e controle da manutenção preventiva e 
corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, com implantação e operação de sistema informatizado e 
integrado para gestão de frota, nos termos exigidos na presente licitação, com, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) 
do valor estimado pelo período mínimo de 3 (três) anos, para suprir a demanda em decorrência desta licitação; 
 
 Leia-se: 8.4.1 A licitante deverá apresentar um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, (caso o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado 
obrigatoriamente deverá ter reconhecimento de Firma em Cartório de Notas) em nome da licitante, que comprove(m) 
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
deste Pregão, demonstrando que a licitante prestou serviços de gerenciamento e controle da manutenção preventiva e 
corretiva de veículos, incluindo fornecimento de peças, com implantação e operação de sistema informatizado e 
integrado para gestão de frota, nos termos exigidos na presente licitação, com, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) 
do valor estimado pelo período mínimo de 01 (um) ano, para suprir a demanda em decorrência desta licitação; 
 
Os demais itens permanecem como no edital, tendo em vista que a retificação não altera o conteúdo das propostas, fica 
mantida a data do certame para o dia 02/06/2022 às 09:00 horas, publique-se a presente retificação nos mesmos 
veículos de publicação do instrumento convocatório, para o conhecimento de todos interessados. 
 

 
Pratinha/MG, 27 de maio de 2022. 

 
 

John Wercollis de Morais 
Prefeito Municipal de Pratinha/MG 

 
 


