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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DA 
TOMADA DE PRECO Nº 07/2020 

 
  
Pelo presente termo, a Comissão Permanente de Licitação, instituída pela 

Portaria nº. 146/2020 de 22 de Abril de 2020, comunica-se aos interessados a 

Retificação do edital do Processo Licitatório Nº 077/2020 cujo OBJETO é a 

Tomada de Preços de nº 07/2020, do tipo menor preço global, visando a 

Contratação de empresa especializada em pavimentação de vias no Bairro 

inconfidentes conforme proposta de nº  030986/2019 e termo de compromisso 

nº 892619/2019 junto ao Ministério  Desenvolvimento  Regional.  

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado através da 

Portaria 146/2020, em análise das cláusulas do presente edital, em face de 

modificações extremamente necessárias, vem por meio deste, RETIFICA-LO 

nos presentes termos: 

 

ACRESCENTA-SE AOS ITENS 6.4 DO CADASTRAMENTO E 7.0 DA 

HABILTAÇÃO DO EDITAL, PASSANDO A VIGORAR DA SEGUINTE 

FORMA: 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.5. Todos os documentos elencados acima devem ser apresentados os 

originais ou por cópia autenticada, ou cópia não autenticada, desde que sejam 

exibidos os originais para autenticação pelo membro da Comissão da 

Comissão de Licitação, exceto os extraídos de sistemas informatizados, 

mediante uso da tecnologia da certificação digital. 

7.3.4 . QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA  

7.3.4.9. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia não autenticada, desde que 
sejam exibidos os originais para autenticação pelo Presidente e ou membro da 
Comissão, exceto os extraídos de sistemas informatizados, mediante uso da 
tecnologia da certificação digital. 
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7.3.4.10. Os documentos serão autenticados pela Comissão Permanente de 
Licitação, a partir da publicação do Edital até à data marcada para recebimento 
dos envelopes “Proposta” e “Habilitação”.  
 
7.3.4.11. Serão aceitas somente cópias legíveis.  
 
7.3.4.12. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.  

7.3.4.13. A CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que julgar necessário.  

Em decorrência das alterações supracitadas, considerando o disposto no § 
4° do art. 21 da Lei 8.666/93, publica-se o extrato de RETIFICAÇÃO pela 
mesma forma que se deu o texto original. 

Por não influenciar na formulação da proposta, será mantida a data de abertura 
do certame, ou seja, no dia 03 de agosto de 2020, as 09:00hs, conforme 
publicação inicial do aviso de licitação. 

As demais cláusulas permanecem inalteradas 

 

O edital RETIFICADO encontra-se disponível na íntegra no site – 
www.vilarica.mt.gov.br – Licitação – TP 07/2020.  
 
 
 

Vila Rica, 23 de Julho de 2020. 
 
 
 
 
  

ANTONIO AÉCIO LEMES DOURADO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 


