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ADENDO I AO EDITAL - PROCESSO 045/2020 – PREGÃO 017/2020 

 

Objeto: Registro de preços para futura e possível aquisição de palmeiras, gramas e cica destinados a 

atender a demanda dos departamentos da prefeitura municipal de São Bento Abade – MG, conforme termo 

de referência (Anexo 01). 

 

O Município de São Bento Abade – MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 

no CNPJ Nº 17.877.176/00001-29, com sede administrativa na Rua Odilon Gadbem dos Santos, 

100, Centro, São Bento Abade – MG, através de seu Pregoeiro, torna público o presente ADENDO 

Nº 1 ao edital referente ao Processo Licitatório nº 045/2020, na modalidade PREGÃO nº 017/2020, 

alterando o seguinte: 

 

1. DA ALTERAÇÃO À CLÁUSULA VI – DOS DOCUMENTOS PARA 

HABILITAÇÃO: fica acrescido: 

d) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente com o objeto da licitação, mediante 

apresentação de atestado(s) ou certidão(ões) fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

com clara identificação de seu subscritor. 

2. Prova de registro nacional de sementes e mudas no RENASEM do produtor e de seu respectivo técnico 

no caso de estabelecimentos que produzam mudas (viveiros) ou somente do estabelecimento 

comercializador (no caso de estabelecimentos que não produzam e que somente comercializem mudas) 

dentro do prazo de validade, previsto na lei 10.711/2003 e art. 11 do Decreto 5.153/2004. 

2.1. A licitante que adquirir mudas de terceiros, deverá apresentar RENASEM deste. 

 

3. DA DATA DO CERTAME: 

Conforme publicação efetuada em Imprensa Oficial do Município na data de 03 de agosto de 

2020 no modelo de Aviso de Remarcação, a nova data para realização do certame será 17 de agosto 

de 2020, onde o Pregoeiro receberá os envelopes de propostas e documentação até às 10 horas, 

onde na mesma data e horário dará início á sessão de julgamentos das propostas e documentações 

apresentadas. 

4. DA VIGÊNCIA DAS CLÁUSULAS 

Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do Edital, sendo válidas 

somente as alterações presentes e concedidas por este Adendo. 

São Bento Abade, 03 de agosto de 2020. 

Lâner Mariano Mendonça 

Pregoeiro 
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