
1º ADENDO MODIFICADOR

PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2022 – SRP
Ampla Participação
Processo nº 0013/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E CAMINHÕES VISANDO ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DE PRIMAVERA
DO LESTE.

A Comissão Permanente De Licitações da Prefeitura Municipal de
Primavera do Leste - MT, torna público e para conhecimento dos interessados em participar
da licitação edital do pregão em epígrafe fica alterado por força deste 1º ADENDO
MODIFICADOR, nos seguintes termos:

No instrumento convocatório na página 1, 4, 43:
ONDE SE LÊ:
14 de fevereiro de 2021

LEIA-SÊ:
14 de fevereiro de 2022

No instrumento convocatório na página 19,
ONDE SE LÊ:
b) Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão de Falência ou concordata,
emitida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, a menos de 120 (Cento e vinte) dias;

LEIA-SÊ:
b) Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão de Falência ou concordata,
emitida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, a menos de 30 (trinta) dias;

No instrumento convocatório na página 19,
ONDE SE LÊ:
11.11. A licitante que apresentar Certidão de Registro Cadastral - CRC, expedida pelo
Município de Primavera do Leste, fica dispensada a apresentação dos demais documentos,
salvo a documentação relativa à Qualificação técnica. O CRC deverá conter vencimento
dos referidos documentos, sendo que a data de emissão deverá estar no sistema de onde o
CRC é impresso. Se vencidos será necessário à apresentação de novos documentos;

LEIA-SÊ:
11.11. A licitante que apresentar Certidão de Registro Cadastral - CRC, expedida pelo
Município de Primavera do Leste, fica dispensada a apresentação dos demais documentos,
salvo a documentação relativa à Qualificação técnica e Qualificação Econômico-
Financeira. O CRC deverá conter vencimento dos referidos documentos, sendo que a data
de emissão deverá estar no sistema de onde o CRC é impresso. Se vencidos será
necessário à apresentação de novos documentos;

Em virtude da alteração NÃO impactar na formulação da proposta; a data
para abertura da(s) proprosta(s) e o local da disputa permanece inalterado.



As demais cláusulas e anexos do instrumento convocatório permanecem
inalterados, especialmente a hora de realização do certame.

O presente ADENDO MODIFICADOR encontra-se a disposição dos
interessados na Comissão de Licitação, situada na Rua Maringá, nº 444, Centro, CEP
78850-000, em Primavera do Leste - MT.

Primavera do Leste - MT, 09 de fevereiro de 2022.

Adriano Conceição de Paula
Pregoeiro
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