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PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 
Processo administrativo n° 057/2021. 

 
   

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Pregoeira, torna público para 

conhecimento dos interessados o aviso do PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL mencionado em 

epígrafe, em respeito ao princípio da ampla concorrência e razoabilidade, bem como os artigo 3°, 

inciso II da lei n. 10.520/2002 e art. 21, §4 da lei 8.666/1993. 

 
1.  DAS ALTERAÇÕES 
 
1.1.  Fica alterada a redação do texto referente as alíneas b e c do item 10.1.6 do Edital, retirando 
as normas técnicas do presente item por incompatibilidade com o termo de referência, 
retirando-se os seguintes textos onde se lê: 
  
“b) APRESENTAÇÃO DE ATESTADO fornecidos por pessoa de direito público ou privado, devidamente 
registrado no respectivo conselho, comprovando experiência em elaboração de Planta de Valores 
Genéricos da Zona Rural Municipal”. 
 
“c) APRESENTAÇÃO DE ATESTADO fornecido por pessoa de direito público ou privado, devidamente 
registrado no respectivo conselho, comprovando a implantação de projeto igual ou similar, com emissão de 
atestados de valor venal e valor da terra nua pela internet”. 
 
1.1.1. Item 10.1.6 Normas Técnicas, Leia – se:  
 
a) COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DA LICITANTE PROPONENTE NO CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA E ARQUITETURA – CREA com atribuição conforme artigo 5º da Resolução 218 de 
29/06/73 do CONFEA – Georreferenciamento. 
 
b) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, 
que comprove, de maneira satisfatória, que o licitante já desempenhou atividade pertinente e 
compatível àquela que é objeto da contratação objeto do presente Termo;  
 
c) Declaração do licitante que, no momento da assinatura do contrato, comprovará que possui em 
seu quadro, profissionais capazes de exercerem as atividades descritas no objeto licitado, conforme 
descritos no Termo de Referência. 
 
3. DA SESSÃO 
 
3.1.  Considerando que o presente adendo não altera a formulação da proposta e sim os 
requisitos de habilitação, a sessão do pregão permanece as 08 horas do dia 23 de junho de 
2021. 
 
4. DEMAIS ASSUNTOS 
 
4.1. Todos os demais assuntos inerentes ao Edital e ao Termo de Referência, permanecem 
inalterados. 
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Batayporã - MS, 16 de junho de 2021. 
 
 

DEIZIANE BERNARDES DA SILVA 
Pregoeira 

 

http://www.bataypora.ms.gov.br/

