
 

 

 

Adendo Modificador  
 

 
Ref. Pregão Presencial nº 018/2019.  
Processo nº 123/2019. 

 
 

O Pregoeiro do município de Primavera do Leste, no uso das atribuições legais torna 
público que está retificando, através deste ADENDO, o Edital da Licitação 
supramencionada. 

 
No objeto do referido edital. 

 

Onde se lê: Registro de Preço para futura e eventual Contratação de serviços de 

ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA por meio de pessoa 
jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
razão do uso, com implantação e operacionalização de sistema informatizado de 
administração e gerenciamento de despesas da frota de veículos via cartão magnético ou 
chip, com monitoramento da frota com portal de transparência e aplicativo para dispositivos 
android e IOS, controle de notas de empenho – automóveis tipos passeio, van, caminhões 
leves e pesados, tratores e maquinários - mediante gestão dos serviços de manutenção em 
geral (preventiva e corretiva), incluindo o fornecimento de peças genuínas ou originais e de 
materiais necessários ao perfeito funcionamento, e acessórios, serviços de mecânica geral, 
funilaria, pintura, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, elétrica, hidráulica, ar condicionado, trocas 
de óleo e filtros, alinhamento de direção, balanceamento, cambagem, aquisição e reparos 
de pneus, lavagem, lubrificação e aspiração em geral dos veículos, revisão geral, dentre 
outras com fornecimento assim como assistência de socorro mecânico (guincho), com rede 
de serviços especializada, para atender os veículos e maquinários desta Prefeitura 
Municipal. 

 

Leia sê: Registro de Preço para futura e eventual Contratação de serviços de 
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA por meio de pessoa 
jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
razão do uso, com implantação e operacionalização de sistema informatizado de 
administração e gerenciamento de despesas da frota de veículos via cartão magnético ou 
chip, com monitoramento da frota com portal de transparência e aplicativo para dispositivos 
android e IOS, controle de notas de empenho – automóveis tipos passeio, van, caminhões 
leves e pesados, ônibus da frota escolar, tratores e maquinários - mediante gestão dos 
serviços de manutenção em geral (preventiva e corretiva), incluindo o fornecimento de 
peças genuínas ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento, e 
acessórios, serviços de mecânica geral, funilaria, pintura, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, 
elétrica, hidráulica, ar condicionado, trocas de óleo e filtros, alinhamento de direção, 
balanceamento, cambagem, aquisição e reparos de pneus, lavagem, lubrificação e 
aspiração em geral dos veículos, revisão geral, dentre outras com fornecimento assim como 
assistência de socorro mecânico (guincho), com rede de serviços especializada, para 
atender os veículos e maquinários desta Prefeitura Municipal 

 



 

 

Portanto, inclui-se a expressão “Ônibus da frota escolar” no objeto do presente 
processo.  

 

O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interessados na 
Comissão de Licitação, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – MT e 
as demais cláusulas e Anexos permanecem inalterados, bem como a data e local 
para disputa.  

 
 

Primavera do Leste – MT, 19 de março de 2019. 
 

 
 
 

*Cristian dos Santos Perius 
Pregoeiro 

 
 

*Original assinado nos autos do processo. 

 
 
 
 

 


