
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 
Comissão Permanente de Licitações 

 

Adendo Modificador  
 

 
 
 

Ref. Pregão Presencial nº 110/2018.  
 
 

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 que tem por 
objeto a Contratação de empresa especializada para elaboração do plano munici-
pal de Mobilidade Urbana do Município de Primavera do Leste/MT.  

 
Na Seção XI – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, mais precisamente no 
item 11.7.11., onde se lê: 

11.7.11. Para apresentação da proposta, a licitante deverá, efetuar visita técnica no 
município até 3 (três) dias úteis anteriores a data da licitação, ocasião em que lhe se-
rá concedido o TERMO DE VISITA TECNICA a qual é documentação indispensável à 
participação do certame e que será fornecida pelo engenheiro responsável da Secreta-
ria de Planejamento. 

Leia se:  

11.7.11. Para apresentação da proposta, a licitante deverá, efetuar visita técnica no 
município até 3 (três) dias úteis anteriores a data da licitação, ocasião em que lhe se-
rá concedido o TERMO DE VISITA TECNICA a qual é documentação indispensável à 
participação do certame e que será fornecida pelo engenheiro responsável da Secreta-
ria de Planejamento, ou; 

11.7.12. Apresentar atestado de declaração de que possui pleno conhecimento do 
objeto a ser executado. 

 

Também na Seção XI, no item 11.7.3., onde se lê: 

11.7.3. Comprovação da empresa licitante de possuir em seu quadro permanente 01 
(um) Engenheiro Cartógrafo, devidamente registrado no CREA 

Leia se: 

11.7.3. Comprovação da empresa licitante possuir em seu quadro permanente 01 (um) 
Engenheiro Cartógrafo ou 01 (um) Engenheiro Agrimensor, devidamente registrado no 
CREA 

 

No Anexo I – Termo de Referência, no item 6.1, que se encontra na página 54 (cin-
quenta e quatro), onde se lê: 

6.1. A estimativa de preços foi feita com base em pesquisa realizada junto às empresas 
do ramo compatível ao objeto licitado, conforme orçamentos em anexo; tendo o valor 
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médio total estimado em R$ 220.735,00 (duzentos e vinte setecentos e trinta e cin-
co reais). 

Leia se: 

6.1. A estimativa de preços foi feita com base em pesquisa realizada junto às empresas 
do ramo compatível ao objeto licitado, conforme orçamentos em anexo; tendo o valor 
médio total estimado em R$ 293.486,39 (duzentos e noventa e três mil quatrocentos 
e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos). 

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. 


