
 
 

 

ERRATA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 074/2022 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO ao edital do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 074/2022, tipo Menor Preço, relativo ao Processo Administrativo nº 2504002/2022-

PMA, contendo a seguinte alteração ao instrumento convocatório: 

 

Onde se lê: 

 
Os serviços de telefonia enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam as Leis nº 10.520/2002, 

o Decreto nº 10024/2019 e o Decreto Municipal nº 046/2021, por possuírem padrões de desempenho e características 

gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser este Registro de Preços licitado por meio da 

modalidade Pregão. Deste modo, o presente visa a eventual contratação, através de Registro de Preços, de pessoa 

jurídica especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), incluindo um sistema informatizado 

de gerenciamento On-line que permita a visualização e gerenciamento de todas as linhas móveis contratadas e faturas 

do plano corporativo, além da cessão, em regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis, de acordo com as 

especificações contidas neste Termo de Referência, assim como a transmissão de dados para acesso à internet, 

incluindo todo o suporte técnico eventualmente necessário para estes serviços, Isto posto, respeitada a equidade entre 

os licitantes, pretende-se selecionar a proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Altamira, secretarias e 

fundos, que garanta a boa qualidade dos serviços prestados a custos mais vantajosos e oportunos, contribuindo para 

diminuição dos gastos governamentais. Pretende-se com a contratação: aumentar a eficiência com a utilização do 

sistema automatizado. Vale ressaltar que os serviços contratados serão destinados para Prefeitura Municipal de 

Altamira, fundos e secretarias agregadas. 

 

Leia-se: 

 

Os serviços de telefonia enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam as Leis nº 10.520/2002, 

o Decreto nº 10024/2019 e o Decreto Municipal nº 046/2021, por possuírem padrões de desempenho e características 

gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser este Registro de Preços licitado por meio da 

modalidade Pregão. Deste modo, o presente visa a eventual contratação, através de Registro de Preços, de pessoa 

jurídica especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), incluindo um sistema informatizado 

de gerenciamento On-line que permita a visualização e gerenciamento de todas as linhas móveis contratadas e faturas 

do plano corporativo, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência, assim como a transmissão 

de dados para acesso à internet, incluindo todo o suporte técnico eventualmente necessário para estes serviços, Isto 

posto, respeitada a equidade entre os licitantes, pretende-se selecionar a proposta mais vantajosa para a Prefeitura 

Municipal de Altamira, secretarias e fundos, que garanta a boa qualidade dos serviços prestados a custos mais 

vantajosos e oportunos, contribuindo para diminuição dos gastos governamentais. Pretende-se com a contratação: 

aumentar a eficiência com a utilização do sistema automatizado. Vale ressaltar que os serviços contratados serão 

destinados para Prefeitura Municipal de Altamira, fundos e secretarias agregadas. 

 

Todos os demais termos e condições estabelecidas no edital de Licitação e seus anexos, permanecem 

inalterados. 

 

Esta errata está disponível no endereço abaixo ou através dos “sites” https://www.licitanet.com.br, 

https://altamira.pa.gov.br/site e https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. 

 

 

 

 

José Jorge de Farias 

Pregoeiro  
 

  

 

 

 

Tenha acesso a todos os canais oficiais 
da Prefeitura de Altamira, apontando a 
câmera do seu smartphone fazendo a 
leitura do QRcode.  

 

 DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
End. Acesso Dois, nº 530, Bairro Premem 

CEP: 68372-577– Altamira/Pá 
E-mail: licitacaoaltamira2022@gmail.com  
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