
 

 
Adendo Modificador  

 
 
 
 

Ref. Pregão Presencial nº 091/2018.  
 
 

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 denominada. 

 
 
No Edital onde se lê: 

 

a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou 
serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, com no mínimo 25% 
do quantitativo de cada tem deste edital, para fins de comprovação, o atestado deverá 
conter descritivo do item e quantidade.. Podendo ser exigido da proposta melhor classi-
ficada, que apresente cópia autenticada do contrato da prestação do serviço ou da nota 
fiscal, que deram origem ao Atestado. Se o atestado for emitido por pessoa jurídica de 
direito privado, este deverá ser emitido preferencialmente em papel timbrado do emi-
tente e deverá constar o reconhecimento de firma passada em cartório do titular da 
empresa que firmou a declaração; 

 

Leia sê: 

 

a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou 
serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação. Podendo ser exigido 
da proposta melhor classificada, que apresente cópia autenticada do contrato da pres-
tação do serviço ou da nota fiscal, que deram origem ao Atestado. Se o atestado for 
emitido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá ser emitido preferen-
cialmente em papel timbrado do emitente e deverá constar o reconhecimento de 
firma passada em cartório do titular da empresa que firmou a declaração; 

 

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, assim como a data de abertura 
do certame. 

 
 

Atenciosamente, 



 

 

 
 

Cristian dos Santos Perius 
Pregoeiro Oficial 

 
 
 

*Original assinado nos autos do processo. 


