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1º Adendo Modificador
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0025/2022

O Presidente da CPL do Município de Primavera do Leste, no uso das atribuições legais torna
público que está retificando, através deste ADENDO, o Edital da Licitação que tem por objeto a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO CONDOMINIO JARDIM PADRE ONESTO
COSTA, FORNECENDO OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E
TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS,
CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS.

No edital páginas 17 (dezessete) e 18 (dezoito):

ONDE SE LÊ:

c) A licitante deverá comprovar ter executado, a qualquer tempo, Execução de Construção de
complexidade equivalente ou superior ao objeto desta licitação, apresentando Atestado(s) de
capacidade técnico-operacional (em caso de consórcio, de quaisquer das empresas que o compõem)
que comprove(m) que a licitante tenha executado, para órgão ou entidade da Administração pública
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada,
obras/serviços de características técnicas às do objeto da presente licitação, não se admitindo
atestado(s) de fiscalização da execução de obras/serviços, contendo, no mínimo a seguinte área de
tabuleiro:

COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Item Discriminação Orçada
Quantitativo a ser

comprovado. (50%)

3.1 Execução de Passeio em piso intertravado, com
bloco retangular 20x10CM espessira 6CM

926,10
M2

463 M2

13.1
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LEIA-SÊ

c) A licitante deverá comprovar ter executado, a qualquer tempo, Execução de Construção de
complexidade equivalente ou superior ao objeto desta licitação, apresentando Atestado(s) de
capacidade técnico-operacional (em caso de consórcio, de quaisquer das empresas que o compõem)
que comprove(m) que a licitante tenha executado, para órgão ou entidade da Administração pública
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada,
obras/serviços de características técnicas às do objeto da presente licitação.

Comunicamos que em virtude de a alteração não impactar na formulação de proposta, mantem-
se a data e hora previamente marcados para o certame, 25/04/2022 às 09h00min - horário local.

O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interessados em nosso site
www.primaveradoleste.mt.gov.br aba “Editais e Licitações”, as demais cláusulas e anexos
permanecem inalterados.

Primavera do Leste - MT, quarta-feira, 19 de abril de 2022.

Atenciosamente,

Adriano Conceição de Paula
Presidente da CPL

*Original assinado nos autos do processo.
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