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Licitação 
SMVO/SMSPMU 

 
 

Fls.: _________ 
 
 

ASS: _________ 

1ª ERRATA AO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2022 

 

O Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, representada neste ato pelo Secretário Municipal de 

Viação e Obras, o Senhor Luiz Celso Morais de Oliveira, com base Legal no Decreto Federal nº 3.555/2000, 

Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, faz saber aos interessados que, 

no Edital do Pregão Presencial objetivando: Contratação de Empresa Capacitada para a Execução dos 

Serviços de Fornecimento e Assentamento de Tubulações das Adutoras para distribuição de água 

tratada do RAP Florais da ETA Barra do Pari localizada no bairro Chapéu do Sol no Município de 

Várzea Grande – MT. Obedecendo aos princípios inerentes à Administração, a isonomia, a imparcialidade e 

a competitividade resolve promover as seguintes ALTERAÇÕES: 

 

NO EDITAL 

ONDE SE LÊ: 

7.6.1.2. Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que 

comprovem que a PROPONENTE executou serviços compatíveis com as seguintes características: 

LOTE ÚNICO 

a) Assentamento de tubulação de ferro fundido com diâmetro de 350 mm ou maior com extensão mínima 

de 1.445,00 metros. 

Justificativa: Os itens acima foram selecionados por serem os de maior relevância. Consideramos itens de 

serviço de maior relevância técnica e financeira, aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou 

superior a 4% (quatro por cento) do orçamento total do certame. O tubo de ferro fundido de 500 mm de 

diâmetro tem peso bruto de 636,6 kg, logo a barra que possui aproximadamente metade do seu peso com 

diâmetro inferior é a de 350 mm (com peso bruto de 389,4 kg) logo este diâmetro foi selecionado como 

referência para atestado. As quantidades acima estão em percentual inferior ou igual a 50% (cinquenta por 

cento) da quantidade anual para o serviço, segundo as orientações do TCU em face do Acórdão nº 

2.924/2019 – Plenário, TC 009.423/2019-2, Rel.: Min. Benjamin Zymler.  

 

LEIA -SE:  

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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Licitação 
SMVO/SMSPMU 

 
 

Fls.: _________ 
 
 

ASS: _________ 

7.6.1.2. Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que 

comprovem que a PROPONENTE executou serviços compatíveis com as seguintes características: 

LOTE ÚNICO 

a) Assentamento de tubulação de ferro fundido com diâmetro de 250 mm ou maior com extensão mínima 

de 1.445,00 metros. 

Justificativa: Os itens acima foram selecionados por serem os de maior relevância. Consideramos itens de 

serviço de maior relevância técnica e financeira, aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou 

superior a 4% (quatro por cento) do orçamento total do certame. As quantidades acima estão em percentual 

inferior ou igual a 50% (cinquenta por cento) da quantidade anual para o serviço, segundo as orientações 

do TCU em face do Acórdão nº 2.924/2019 – Plenário, TC 009.423/2019-2, Rel.: Min. Benjamin Zymler.  

 

ONDE SE LÊ: 

7.6.2.2. Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que 

comprovem que o(s) responsável(is) técnico(s) executou serviços compatíveis com as seguintes 

características: 

LOTE ÚNICO 

a) Assentamento de tubulação de ferro fundido com diâmetro de 350 mm ou maior. 

 

LEIA -SE:  

7.6.2.2. Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que 

comprovem que o(s) responsável(is) técnico(s) executou serviços compatíveis com as seguintes 

características: 

LOTE ÚNICO 

b) Assentamento de tubulação de ferro fundido com diâmetro de 250 mm ou maior. 

 

 

NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA Nº 12/2022 

ONDE SE LÊ: 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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Licitação 
SMVO/SMSPMU 

 
 

Fls.: _________ 
 
 

ASS: _________ 

13.1.2. Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que 

comprovem que a PROPONENTE executou serviços compatíveis com as seguintes características: 

LOTE ÚNICO 

b) Assentamento de tubulação de ferro fundido com diâmetro de 350 mm ou maior com extensão mínima 

de 1.445,00 metros. 

Justificativa: Os itens acima foram selecionados por serem os de maior relevância. Consideramos itens de 

serviço de maior relevância técnica e financeira, aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou 

superior a 4% (quatro por cento) do orçamento total do certame. O tubo de ferro fundido de 500 mm de 

diâmetro tem peso bruto de 636,6 kg, logo a barra que possui aproximadamente metade do seu peso com 

diâmetro inferior é a de 350 mm (com peso bruto de 389,4 kg) logo este diâmetro foi selecionado como 

referência para atestado. As quantidades acima estão em percentual inferior ou igual a 50% (cinquenta por 

cento) da quantidade anual para o serviço, segundo as orientações do TCU em face do Acórdão nº 

2.924/2019 – Plenário, TC 009.423/2019-2, Rel.: Min. Benjamin Zymler.  

 

LEIA -SE:  

13.1.2. Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que 

comprovem que a PROPONENTE executou serviços compatíveis com as seguintes características: 

LOTE ÚNICO 

b) Assentamento de tubulação de ferro fundido com diâmetro de 250 mm ou maior com extensão mínima 

de 1.445,00 metros. 

Justificativa: Os itens acima foram selecionados por serem os de maior relevância. Consideramos itens de 

serviço de maior relevância técnica e financeira, aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou 

superior a 4% (quatro por cento) do orçamento total do certame. As quantidades acima estão em percentual 

inferior ou igual a 50% (cinquenta por cento) da quantidade anual para o serviço, segundo as orientações 

do TCU em face do Acórdão nº 2.924/2019 – Plenário, TC 009.423/2019-2, Rel.: Min. Benjamin Zymler.  

 

ONDE SE LÊ: 

13.2.2. Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que 

comprovem que o(s) responsável(is) técnico(s) executou serviços compatíveis com as seguintes 

características: 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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Licitação 
SMVO/SMSPMU 

 
 

Fls.: _________ 
 
 

ASS: _________ 

LOTE ÚNICO 

c) Assentamento de tubulação de ferro fundido com diâmetro de 350 mm ou maior. 

 

LEIA -SE:  

13.2.2. Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que 

comprovem que o(s) responsável(is) técnico(s) executou serviços compatíveis com as seguintes 

características: 

LOTE ÚNICO 

a) Assentamento de tubulação de ferro fundido com diâmetro de 250 mm ou maior. 

 

 

➢ Ratificam-se os demais itens e cláusulas do Edital. 

➢ O prazo para abertura será mantido por não afetar a elaboração da proposta, de acordo com o Art. 21 

§ 4º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

 

Várzea Grande - MT, 29 de setembro de 2022. 

 

 

 

Luiz Celso Morais de Oliveira 
Secretário Municipal de Viação e Obras 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/

