
 

 
Correção  

 
 
 

Ref. Pregão Presencial nº 076/2018 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Cumpre-nos esclarecer que no Edital 

Onde se lê: 11.7.2. Deverá ser feito a Comprovação de aptidão para a prestação dos 
serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta lici-
tação, ou com o item pertinente, por período não inferior a 3 (três) anos, mediante a 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou priva-
do. 

 

Leia-se: 11.7.2. Deverá ser feito a Comprovação de aptidão para a prestação dos ser-
viços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licita-
ção, ou com o item pertinente,  mediante a apresentação de atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

Onde se lê: 11.7.2.3. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, 
será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatorie-
dade de os três anos serem ininterruptos,conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN 
SEGES/MPDG n. 5/2017. 

 

Leia-se: 11.7.2.3. Para a comprovação da experiência será aceito o somatório de ates-
tados de períodos diferentes, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SE-
GES/MPDG n. 5/2017. 

 

Onde se lê: 11.7.2.6 a) Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, se-
rá aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou geren-
ciou serviços de terceirização de mão de obra por período não inferior a 3 (três) anos, 
nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

 

Leia-se: 11.7.2.6 a) Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será 
aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou 
serviços de terceirização de mão de obra. 

 



 

 O edital com o este anexo de correção encontra-se a disposição dos interessa-
dos na Comissão de Licitação, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – 
MT e as demais cláusulas e Anexos permanecem inalterados. A data de abertura per-
manece inalterada. 

 

Atenciosamente, 

 

*Alessandra Amorim Santos 
Pregoeira Oficial 

 
*Original assinado nos autos do processo. 


