
ADENDO N º 1
CONCORRÊNC IA
ED ITAL Nº 4 / 2 0 19

Adendo a Concorrência nº 4/2019 , relativo ao Processo nº 35/2019 , tendo
como objeto a “Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de engenharia para execução de patrolamento, cascalhamento e
retirada de entulhos em diversos locais da zona rural do Município de
Dourados-MS ”.

O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria
Municipal de Fazenda, por intermédio do seu Departamento de Licitação,
visando compatibi l izar a redação do Termo de Referência com o texto original do
edital em epígrafe, efetua a seguinte ret i f icação.

1. DO EDITAL

1.1. Das Retificações

1.1.1. Retif ica-se a redação das al íneas “b” e “c” do inciso II do subitem
10.3.1.,para o Lote 01 , que passam a viger com as seguintes redações:

“b . Escavação e Carga de Material de 1ª categoria, com pelo menos 01
(um) atestado e no máximo 3 (três) atestados com volume mínimo de
material de 44.500,00 m³.”

“c . Espalhamento e Compactação do Material de 1ª categoria com pelo
menos 01 (um) atestado e no máximo 3 (três) atestados com área
mínima de 222.500,00 m².”

1.1.2. Retif ica-se a redação das al íneas “b” e “c” do inciso II do subitem
10.3.1.,para o Lote 02 , que passam a viger com as seguintes redações:

“b . Escavação e Carga de Material de 1ª categoria, com pelo menos 01
(um) atestado e no máximo 3 (três) atestados com volume mínimo de
material de 35.750,00 m³.”

“c . Espalhamento e Compactação do Material de 1ª categoria com pelo
menos 01 (um) atestado e no máximo 3 (três) atestados com área
mínima de 178.750,00 m².”

Objet ivando auxi l iar os interessados na part ic ipação no presente certame,
estamos disponibil izando em anexo, modelo sugerido de Declaração de
Disponibilidade , a ser apresentado conforme exigência constante do inciso IV
do subitem 10.3.1. do edital .

O presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação da
Concorrência nº 4/2019, ficando rat i f icadas todas as demais cláusulas e
condições e seus anexos no que não colidirem com as deste Adendo, inclusive
quanto à data da sessão públ ica para o julgamento do certame.

Dourados-MS, 06 de maio de 2020.

Duhan Tramarin Sgaravatti
Diretor do Departamento de Licitação
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Modelo sugerido da declaração exigida no inciso IV do subitem 10.3.1. do edital da licitação

Proponente (Razão Social):

Inscrição no CNPJ/MF: Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade/Estado:

Telefone: Fax:

Nome do Representante Legal da Licitante: Cargo:

Carteira de Identidade: CPF:

Concorrência:

Edital nº ______/2019

Processo:

nº ___/2019

RELAÇÃO DO APARELHAMENTO/EQUIPAMENTO MÍNIMOS:

ITEM
DISCRIMINAÇÃO

APARELHAMENTO/EQUIPAMENTO
TIPO, POTÊNCIA E CAPACIDADE QTDE.

LEASING ( L )
PRÓPRIO ( P )
ALUGUEL ( A )

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA:

FUNÇÃO NOME RG Nº / CREA Nº QUALIFICAÇÃO

Declaro(amos), sob as penas da Lei , que as instalações, aparelhamento,
equipamentos, ferramental e equipe técnica supracitados, estarão dispon íveis
para a execução dos serviços objeto da presente lici tação.

Local/Data: Assinatura do Representante Legal da Licitante:


	Local/Data:

