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ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n 2 0212021-SEINFRA/SRp
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEL B!F TIPO OC-A1, E DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.
Das alterações ocorrerão nos termos que se2uem:
Onde lê-se:

6.6- QUALIFICAÇÂ.O TÉCNICA
6.6.1 - Apresentação ie no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados,
obrigatoriamente pertinente, equivalentes ou superiores e compatíveis com o objeto desta licitação, expedida
por entidade pública c a privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua
execução. Somente srão considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com
identificação do nom. completo do emitente O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física
identificada pelo nom e cargo exercido na entidade, estando às informações sujeitas à conferência pelo(a)
Pregoeiro(a) ou quem este indicar.
6.6.2. Registro de Exti ação junto a Agencia Nacional de Mineração - ANM— para o LOTEI!
6.2.3. Licença Ambiental de Operação expedida pela Secretaria de Meio Ambiente da sede da exploradora
do minério - para o LOTE IL
6.2.4. Se a exploração do minério não for de propriedade da licitante, deverá ser apresentada a declaração de
disponibilidade especíica para esta Licitação, assinada pelo sócio administrador e/ou responsável técnico da
empresa detentora do 1 tegistro de Extração junto a Agencia Nacional de Mineração - ANM (Item 6.6.2) e da
Licença Ambiental de Operação (item 6.2.3), que esta atenderá ao objeto contratual, devendo serem anexada
a respectiva Licença Anbiental de Operação e o Registro de Extração, em vigor.

Leia-se:
6.6- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.6.1 - Apresentação de no mínimo 0! (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados,
obrigatoriamente pertir ente, equivalentes ou superiores e compatíveis com o objeto desta licitação, expedida
por entidade pública ot privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua
execução. Somente seão considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com
identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física
identificada pelo nome e cargo exercido na entidade, estando às informações sujeitas à conferência pelo(a)
Pregoeiro(a) ou quem este indicar.
6.6.2. Registro de Extr ção junto a Agencia Nacional de Mineração - ANM - para o LOTE II
6.2.3. Licença Ambien ai de Operação expedida pela Secretaria de Meio Ambiente da sede da exploradora
do minério - para o LOTE Ii.
6.2.4. Se a exploração do minério não for de propriedade da licitante, deverá ser apresentada a declaração de
disponibilidade específica para esta Licitação, assinada pelo sócio administrador e/ou responsável técnico da
empresa detentora do Registro de Extração junto a Agencia Nacional de Mineração - ANM (Item 6.6.2) e da
Licença Ambiental de Operação (item 6.2.3), que esta atenderá ao objeto contratual, devendo serem anexada
a respectiva Licença Ar ibiental de Operação e o Registro de Extração, em vigor.
6.2.5 - Autorização da Agencia Nacional do Petróleo - ANP, para atividade de distribuição de asfaltos
(Resolução ANP n°02 de 1410112005, art. 3°) - para o LOTE 1;
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Conforn e determina o Art. 24, § 30 do Decreto Federal 10.024/2019, fica ADIADA a data de
abertura do certame CO dia 07 de junho de 2021, às 09:00h, a abertura e classificação das propostas será às
09: 10h, a disputa de 1 inces será a partir das 11:00h (horários de Brasília). PARÁ: "dia 14 de junho de 2021,
às 09:00b, a abertura classificação das propostas será às 09: 10h. a disputa de lances será a partir das 11:00h
(horários de Brasília)".

As demais cláusulas c ontinuam inalteradas.
Poderão ser obtidas irfonnações, ainda, pelo telefone:
•

(88) 3632 1448— Comissão Permanente de Licitação

Viçosa doÇ

CE, 27d maio 2O2I.

FLÁ VIA MARIA CARNEIRO DA COSTA
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
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