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EDITAL COMPLEMENTAR N. 01/2019 AO EDITAL PREGÃO ELETRONICO N. 01/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº. 000080/2019-1 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento-MT, por meio  de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeada por força 
das disposições contidas na Portaria n 001/2019 do dia 02 de Janeiro de 2019, sediado na 
Avenida Coronel Botelho n. 458, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, MENOR PREÇO GLOBAL, o certame será regido em conformidade com as 
regras estipuladas na Lei Federal nº 10.520/02, do Decreto Federal nº 5.450/05, da Lei 
Complementar 123/06, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, nos seguintes termos: 
2. DO OBJETO: 
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de 
empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia para Recuperação do 
pavimento com CBUQ em diversas ruas do município de Nossa Senhora do Livramento-MT, 
obedecendo rigorosamente os termos, instruções, condições, projetos e especificações técnicas 
contidas neste instrumento, conforme projeto em anexo, objeto do Termo de Convênio nº 
1410/2018 firmado com a Secretaria de Estado das Cidades, conforme condições, 
quantidades, exigências e especificações discriminadas no Termo de Referência e demais 
documentos anexos a este Edital. 
 
RETIFICAÇÕES: 
9.4. DOCUMENTOS RELATIVOS Á QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART. 30), consistirá 

na apresentação dos seguintes documentos: 
 

ONDE SE LÊ: 
9.4.4. Apresentar declaração de disponibilidade do responsável técnico à empresa licitante, 
em executar a obra caso a empresa seja vencedora do certamente, na data da licitação, de 
engenheiro civil e sanitarista detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente 
registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) 
respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por estes conselhos, que 
comprove(m) ter o (s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa 
privada, obras de características técnicas similares ao objeto do certame. No decorrer da execução 
da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 
30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 
que a substituição seja aprovada pela Administração. 
 
 
LEIA-SE: 
9.4.4. Apresentar declaração de disponibilidade do responsável técnico à empresa licitante, 
em executar a obra caso a empresa seja vencedora do certamente, na data da licitação, de 
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engenheiro civil detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no 
CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) 
certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por estes conselhos, que comprove(m) ter o 
(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras de 
características técnicas similares ao objeto do certame. No decorrer da execução da obra, os 
profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da 
Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 
substituição seja aprovada pela Administração. 

 
DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA: 
 3.1. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo 
inicialmente estabelecido conforme abaixo:  
3.2. O início da sessão pública: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Á Partir do dia 
30/01/2019 às 10:00 horas. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF);  DO ENCERRAMENTO DAS 
PROPOSTAS: Á partir do dia 12/02/2019 às 09:00 horas. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF); 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/02/2019 às 09:30 horas. (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA - DF); INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 12/02/2019 às 10:30 
horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). 
Realização: Por meio do site www.bll.org.br. 
O Edital Complementar nº 001/2019 poderá ser adquirido no endereço acima ou baixado 
gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: https://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/, 
maiores informações do e-mail: licitacao@livramento.mt.gov.br  
 
ANEXOS DO EDITAL PREGAO ELETRONICO N. 001.2019  
 
Fica substituído o Anexo PROJETO EXECUTIVO VOLUME 3 – ORÇAMENTO DA 
OBRA do Edital Pregão Eletrônico n. 01/2019. 
 
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS  
3.1. Permanecem inalteradas todas as demais condições do edital original.  
3.2. Informações podem ser obtidas pelo fone 065 – 3351-1200, pelo e-mail: 
licitacao@livramento.mt.gov.br. 
Nossa Senhora do Livramento – MT., 29 de janeiro de 2019. 
 
Silmar Gonçalves de Souza 
Prefeito  
 


