
 

 

 

Adendo Modificador  
 

 
Ref. Pregão Eletrônico nº 010/2019.  
Processo nº 013/2019. 

 
 

O Pregoeiro do município de Primavera do Leste, no uso das atribuições legais torna 
público que esta retificando, através deste ADENDO, o Edital da Licitação 
supramencionada, com o objeto de Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de materiais para asfaltamento, lama asfáltica e tapa buracos de 
ruas e avenidas do município de Primavera do Leste, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 
Na página 4, Seção III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO do Edital, onde se lê: 

3.2. Em relação aos itens de códigos 12068, 16437, 12066 e 514, estes são de 
Ampla participação e para os mesmos se faz indispensável a apresentação de todas 
as exigências contidas no item 11.7. deste Edital, já o item de código 35263 é de 
Exclusividade de ME e EPP – conforme determina a Lei complementar n° 123/06 – e 
para participação em tal item se faz necessário a apresentação da exigência contida 
no item 11.6.2. somente, dispensando-se da licitante que participar somente deste 
item a apresentação das demais exigências de qualificação técnica deste Edital. 

 

Leia se: 

Em relação aos itens de códigos 12068, 16437, 12066 e 514, estes são de Ampla 
participação e para os mesmos se faz indispensável a apresentação de todas as 
exigências contidas no item 11.6.1.; 11.6.2. e seus subitens e alíneas deste Edital, 
já o item de código 35263 é de Exclusividade de ME e EPP – conforme determina a 
Lei complementar n° 123/06 – e para participação em tal item se faz necessário a 
apresentação da exigência contida no item 11.6.2. somente, dispensando-se da 
licitante que participar somente deste item a apresentação das demais exigências de 
qualificação técnica deste Edital 

 
 
Na página 11, Seção XI – DA HABILITAÇÂO do Edital, onde se lê: 

e) Certidão de Registro ou inscrição da empresa e dos seus Responsáveis Técnicos, 
junto à entidade profissional competente (CREA - Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia), válida na data da apresentação da proposta, quando for o caso. 

 

Leia se: 

e) Registro no Conselho Regional de Química, em nome da licitante ou do 
fabricante. 



 

 

 

 

Nas páginas 13, 14 e 15, Seção XI – DA HABILITAÇÃO do presente edital, ficam a 
partir deste aviso suprimidos os itens 11.9.2.; 11.9.3.; 11.11.; 11.12.; 11.13. e seus 
subitens 11.13.1.; 11.13.2.; 11.13.3.; 11.13.4. e 11.13.4.1.  

 

Inclui-se no Edital, na Seção XXV – DO PAGAMENTO, constante das páginas 22 e 
23, a seguinte previsão: 

 

25.11. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano. 

 

O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interessados na 
Comissão de Licitação, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – MT e 
as demais cláusulas e Anexos permanecem inalterados. Reforçamos que a data da 
disputa está marcada para 13 de março de 2019 às 14h00min – Horário de Brasília 
– DF. A disputa ocorrerá na plataforma virtual BLL, através do site www.bll.org.br.  

 
 

Primavera do Leste – MT, 26 de fevereiro de 2019. 
 

 
 
 

*Cristian dos Santos Perius 
Pregoeiro 

 
 

*Original assinado nos autos do processo. 

 
 
 
 

 

http://www.bll.org.br/

