
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

PROC. ADM. N. 506766/2018            CP N. 010/2018 

 

 
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br 

Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 
Fone: (65) 3688-8000/8020 – Email: licita.sma@varzeagrande.mt.gov.br 

Página 1 de 3 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 
 
_______ 

ERRATA I 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 010/2018 

 

O Município de Várzea Grande estado de Mato Grosso, através da Comissão Permanente de 

Licitação, com base Legal na Lei Federal nº 8.666/93, faz saber aos interessados que, no Edital da 

Concorrência Pública objetivando: Contratação de Empresa Especializada para a Execução das 

Obras de pavimentação e Drenagem do Acesso ao Distrito de Limpo Grande , Trecho: Entrº 

da MT 351 – Limpo Grande com extensão de 4.0734 Km, conforme projeto e planilhas 

anexo a este Projeto Básico. Obedecendo aos princípios inerentes à Administração, a isonomia, a 

imparcialidade e a competitividade resolve promover as seguintes RETIFICAÇÕES: 

 

NO EDITAL 

 

ONDE SE LÊ: 

10.7.11.  Da Capacitação Técnica Profissional: 

10.7.11.1.  Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, 

engenheiro(s) detentor(es) de atestado(s) acompanhado da certidão de registro do(s) respectivos 

atestados de responsabilidade de execução do(s) seguinte(s) serviço(s) compatível com o objeto 

desta licitação, fornecidos por pessoa de direito público ou privado. 

10.7.11.2.  Engenheiro Civil, com a seguinte experiência profissional:  

A1 – Escavação, carga e transporte de Mat de 1ª cat ou qualquer material, 

A2 - Compactação de aterro, 

A3 - Sub Base ou Base de solo estabilizado granulometricamente s/mistura , 

A4 – Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo TSD ou CBUQ,  

10.7.11.3.  Os atestados apresentados deverão estar de acordo com o artigo 30 § 1° Inciso I da Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

 

LEIA -SE: 

10.7.11.  Da Capacitação Técnica Profissional: 

10.7.11.1.  Comprovação de a licitante possuir em seu quadro de pessoal, na data da licitação, 

engenheiro(s) detentor(es) de atestado(s) acompanhado da certidão de registro do(s) respectivos 

atestados de responsabilidade de execução do(s) seguinte(s) serviço(s) compatível com o objeto 

desta licitação, fornecidos por pessoa de direito público ou privado. 

10.7.11.2.  Engenheiro Civil, com a seguinte experiência profissional:  

A1 – Escavação, carga e transporte de Mat de 1ª cat ou qualquer material, 

A2 - Compactação de aterro, 
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A3 - Sub Base ou Base de solo estabilizado granulometricamente s/mistura , 

A4 – Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo TSD ou CBUQ,  

10.7.11.3.  Os atestados apresentados deverão estar de acordo com o artigo 30 § 1° Inciso I da Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

 

NO ANEXO I – PROJETO BÁSICO Nº. 02/2018 

 

ONDE SE LÊ: 

18.1.1. Da Capacitação Técnica Profissional: 

Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, engenheiro(s) 

detentor(es) de atestado(s) acompanhado da certidão de registro do(s) respectivos atestados de 

responsabilidade de execução do(s) seguinte(s) serviço(s) compatível com o objeto desta licitação, 

fornecidos por pessoa de direito público ou privado. 

Engenheiro Civil, com a seguinte experiência profissional:  

A1 – Escavação, carga e transporte de Mat de 1ª cat ou qualquer material, 

A2  -   Compactação de aterro, 

A3  - Sub Base ou Base de solo estabilizado granulometricamente s/mistura , 

A4 – Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo TSD ou CBUQ,  

(OBS:Os atestados apresentados deverão estar de acordo com o artigo 30 § 1° Inciso I da Lei 

8.666/93 e suas alterações). 

 

LEIA -SE: 

18.1.1. Da Capacitação Técnica Profissional: 

Comprovação de a licitante possuir em seu quadro de pessoal, na data da licitação, engenheiro(s) 

detentor(es) de atestado(s) acompanhado da certidão de registro do(s) respectivos atestados de 

responsabilidade de execução do(s) seguinte(s) serviço(s) compatível com o objeto desta licitação, 

fornecidos por pessoa de direito público ou privado. 

Engenheiro Civil, com a seguinte experiência profissional:  

A1 – Escavação, carga e transporte de Mat de 1ª cat ou qualquer material, 

A2  -   Compactação de aterro, 

A3  - Sub Base ou Base de solo estabilizado granulometricamente s/mistura , 

A4 – Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo TSD ou CBUQ,  

(OBS:Os atestados apresentados deverão estar de acordo com o artigo 30 § 1° Inciso I da Lei 

8.666/93 e suas alterações). 
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_______ 

 Ratificam-se os demais itens e cláusulas do Edital. 

 O prazo para abertura será mantido por estar no prazo determinado na forma da Lei, 

por não afetar a elaboração da proposta. 

 

 

Várzea Grande-MT, 16 de maio de 2018. 

 

 

 

Luiz Celso Morais de Oliveira 

Secretário Municipal de Viação e Obras 

 


