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PROCESSO 1183/2019 
ERRATA AO EDITAL 

DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC PRESENCIAL Nº 001/2019 
 
A Comissão Permanente de Licitação informa a RETIFICAÇÃO, conforme C.I. nº 
040/2019/Compras e Parecer Jurídico nº. 093/2019, no item discriminados abaixo, referente o 
EDITAL DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC PRESENCIAL Nº 
001/2019, cujo objeto é Contratação Integrada de Empresa especializada em obras e serviços de 
engenharia para elaboração de projeto executivo e reconstrução de obras de artes especiais “Pontes em 
Concreto Armado” para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura deste 
Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento pelo Regime 
Diferenciado de Contratação Integrada – RDC em 02 (dois) lotes, informa aos interessados no referido 
certame o quanto segue: 
  

Item 27.1.7. Onde se lê:  

 “Atestado (s) de Qualificação Técnico-Operacional, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de 
direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou Conselho Profissional 
competente, que comprove que a licitante executou, serviços de características técnicas similares 
ou superiores ao objeto do certame.” 

LER-SE-Á:  

“Atestado (s) de Qualificação Técnico-Operacional, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de 
direito público ou privado, que comprove que a licitante executou, serviços de características 
técnicas similares ou superiores ao objeto do certame.” 

 

Ficam mantidas as demais condições do edital e seus anexos integrantes, bem como a data de 
abertura das propostas, abertura no dia 25 de abril de 2019, às 09h00 horas, (Horário de Mato 
Grosso) a empresa interessada deverá fazer a entrega de sua PROPOSTA DE PREÇOS junto à 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, que estará reunida para esta finalidade, sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal no endereço Avenida Coronel Botelho n. 458/2019, Centro. A 
empresa poderá encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS previamente, respeitando-se o horário 
e a data, estabelecidos neste instrumento, por se tratar de correção que não altera a formulação 
das mesmas. 

Esta errata está disponível no endereço abaixo ou através dos “sites” 
https://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/.  

 

Nossa Senhora do Livramento – MT., 23 de abril de 2019. 

Leonildes Fátima da Silva Benevides 
Presidente/Pregoeira 


