
1º ADENDO MODIFICADOR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 – SRP
Item Ampla Participação
Processo nº 319/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
CONFECÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 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, no item 11.7 na página 16 e 17:

ONDE SE LÊ:

11.7. Relativos à Qualificação Técnica

a) Todos os licitantes, que POSSUÍREM ou NÃO CRC - Certificado de Registro Cadastral emitido pela
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, deverão apresentar a seguinte documentação
relativa à Qualificação Técnica:

a.1) Um ou mais Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que expressamente consignem a aptidão da licitante para desempenho
satisfatório de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitação. Podendo ser exigido da proposta melhor classificada, 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 emitente contendo razão social, CNPJ, endereço e
telefone da pessoa jurídica que emitiu o atestado, data de emissão e identificação do responsável
pela emissão do atestado (nome, cargo e assinatura) e deverá constar o reconhecimento de firma
passado em cartório do titular da empresa que firmou a declaração.

a.1.1) O Município de Primavera do Leste para comprovar a veracidade dos atestados,
poderá requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos
comprobatórios do conteúdo declarado;

LEIA-SE:

11.7. Relativos à Qualificação Técnica

a) Todos os licitantes, que POSSUÍREM ou NÃO CRC - Certificado de Registro Cadastral emitido pela
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, deverão apresentar a seguinte documentação
relativa à Qualificação Técnica:

a.1.) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente 50% ( cinquenta por cento) dos
manterias ou serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação. Podendo ser
exigido da proposta melhor classificada, que apresente cópias autenticada do contrato da prestação do
serviço ou 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 emitente deverá
constar o reconhecimento de firma passada em cartório do titular da empresa que firmou a declaração;

a.1.1) O Município de Primavera do Leste para comprovar a veracidade dos
atestados, poderá requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros

documentos comprobatórios do conteúdo declarado;



a.1.2.) A licitante deve comprovar ter fornecido satisfatoriamente 50% ( cinquenta
por cento) dos manterias ou serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Item Discriminação Unidade Orçada Qtd a ser Comprovado.

1 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIXADA EM MOURÃO DE
CONCRETO

 Inclusive mureta simples em concreto com
dimensões de 10x30cm

 Fornecimento e instalação de arame
galvanizado (6 BWG, D = 5,16MM
(0,157KG/M), ou 8 BWG, D = 4,19 MM
(0,101 KG/M), ou 10 BWG, D = 3,40 MM
(0,0713 KG/M), arame farpado (14 BWG D
= 2,11 MM CLASSE 250) e arame
galvanizado (14 BWG D = 2,11 MM) tela de
arame galvanizada quadrangular /
losangular, fio de 2,11 MM (14 BWG),
malha 6 x 6 CM, H = 2M, fixados em
mourões de concreto;

 Fornecimento e instalação de mourões de
concreto curvo 10 x 10 CM, H = 2,6M +
curva de 0,40M, a cada 3 (três) metros;

 Fornecimento e instalação de mourões de
concreto curvo 15 x 15 CM, H = 2,6M +
curva de 0,40M a cada 50 (cinquenta)
metros (esticador);

 Concretagem de blocos de coroamento e
vigas baldrames (mureta DE H = 0,3M);

FCK 20 MPA.

M 4.080 2.040

Em virtude da alteração impactar na formulação da proposta; a data para abertura
da(s) proprosta(s) fica calendarizada para 12/04/2022 às 09:30 (Conforme Aviso de abertura anexo aos
autos) 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, 31 de março de 2022.

Regiane Cristina da Silva do Carmo
Pregoeiro


