
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 

 

ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E ALTERAÇÃO DE 

ABERTURA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 459/2023 

PREGAO ELETRÔNICO Nº 11/2023  

 
1º Adendo ao Pregão Eletrônico n° 11/2023, que tem como objeto a REGISTRO DE 
PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE 
CALHAS E RUFOS. 
 
Incluir no Edital o subitem 9.6.6 Qualificação Técnica:  
 

9.6.6.1 Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, declarando que a licitante entregou ou está entregando 
satisfatoriamente o item pertinente e compatível ao objeto desta licitação, devendo 
informar o nível de satisfação com a execução dos mesmos.  

 
I - Para atender o disposto acima é necessário que o Atestado permita a 
identificação da pessoa que o está emitindo, portanto, deverá ser apresentado 
em papel timbrado do emitente ou conter razão social, CNPJ, endereço, 
telefone e com identificação do signatário e assinatura do responsável legal;  
 
II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão 
considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo 
empresarial da empresa proponente;  
 

II.1) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial 
da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da 
empresa proponente ou que tenham pelo menos uma mesma pessoa física 
ou jurídica que seja sócio da empresa proponente.  

 
III - Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessários e 
suficientes para a comprovação da qualificação técnica exigida e, se possível, 
indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências. 
 

a.  Tabela demonstrativa de 50% do quantitativo para o Atestado de 
Capacidade Técnica: 

01 

Calhas em chapa galvanizada Nº26 espessura de, 50mm 

com acessórios de fixação e Instalação, contemplando 

vedação e demais itens necessários a conclusão do serviço. 

M² 500 

02 
Serviço de retirada de calhas, rufos ou condutores 

existentes nos casos de substituição. 

M² 
300 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
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04 

Calhas em chapa galvanizada Nº26 espessura de, 50mm 

com acessórios de fixação e Instalação, contemplando 

vedação e demais itens necessários a conclusão do serviço. 

M² 180 

05 
Serviço de retirada de calhas, rufos ou condutores 

existentes nos casos de substituição. 

M² 
100 

 
O presente adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação do Pregão 
Eletrônico n° 11/2023, ficando ratificada todas as demais itens e condições do edital. 
 
ALTERA-SE A DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE 
PREÇOS PARA: 28 de março de 2023 as 14:00 horas, no endereço eletrônico: 
www.comprasbr.com.br 
 
RETIRADA DO EDITAL: O Edital deve ser obtido exclusivamente no Site da Prefeitura 

Municipal, htpp://www.sidrolandia.ms.gov.br/ no link “licitações” bem como no endereço: 

www.comprasbr.com.br. 

 
Sidrolândia-MS, 13 de março de 2023. 

 
 

___________________________________________ 
Marcus Vinícius Rossettini de Andrade Costa 

Chefe da Divisão de Compras e Licitação 

http://www.comprasbr.com.br/
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