
1º ADENDO MODIFICADOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022 – SRP
Processo nº 0536/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO
DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS GERAIS, CAPINA MANUAL, SERVIÇOS DE
TAPA BURACO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LAVADOR DE
VEÍCULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
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 Seção XII - DA HABILITAÇÃO, na página 20 (vinte) no
item 12.10 - Documentos relativos a Qualificação Técnica:

ONDE SE LÊ:
a.2) Atestado de Capacidade Técnica (emitido por órgão público ou empresa

privada), e/ou Certidão de Acervo Técnico (válido apenas com registro no referido

conselho de classe) da empresa, que comprove 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 empresas privadas, serviços de

características técnicas similares as do objeto da presente licitação;

LEIA-SE:
a.2) Atestado de Capacidade Técnica-Operacional (emitido por órgão público ou

empresa jurídica de direito privada), e Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

da empresa, que comprove 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 empresas privadas, serviços de características técnicas

similares as do objeto da presente licitação;

No instrumento convocatório Seção XII - DA HABILITAÇÃO, na página 21 (vinte e

um) no item 12.10 - Documentos relativos a Qualificação Técnica:
INCLUI-SE:



c.2) Apresentar atestado (s) de capacidade técnico-profissional, fornecido por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, para o técnico responsável
devidamente registrado na entidade profissional competente, que faça parte do
quadro de Responsáveis Técnicos da empresa licitante, devidamente acompanhado
da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, que comprove a execução de
serviços semelhantes e em grau de complexidade igual ou superior ao item 01
código 52194 constante do Anexo I - Termo de Referência.

Primavera do Leste - MT, 02 de maio de 2022.

Adriano Conceição de Paula
Pregoeiro

Wender de Souza Barros
Membro da Equipe de Apoio

Silvia Aparecida Antunes de Oliveira
Membro da Equipe de Apoio

* Original assinado nos autos.


