
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Comissão Permanente de Licitações

1º Adendo Modificador

Credenciamento nº 003/2020.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Primavera do Leste - MT,
no uso das atribuições legais torna público que conforme solicitação do Sr. Secretário
Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude, está alterando, através deste ADENDO, o
Edital da Licitação supramencionada no(s) seguinte(s) item(ns):

No edital, Seção 1. OBJETO, mais especificamente na página 02 (dois) onde se lê:
1.2. A contratação dos credenciados será efetivada através de sorteio e de acordo com os
eventos previstos no calendário de eventos do Município, classificados de acordo com as
categorias seguintes:
Leia se:
1.2. A Contratação dos credenciados será efetivada de acordo com os eventos previstos no
Calendário de Eventos do município, classificados, de acordo com as suas respectivas
categorias.

Através deste ato, fica SUPRIMIDO do referido instrumento convocatório, os seguintes
subitens:
Na Seção 5. DOS CRITÉRIOS DE CREDENCIAMENTO E DE SUA VIGÊNCIA, páginas 5
(cinco) e 6 (seis), EXCLUI-SE os seguintes subitens:
5.2. A Comissão Permanente de Licitação analisará os documentos referentes a letra “a” do
item 5.1, e os demais serão analisados por uma “Comissão de Credenciamento” composta por
no mínimo 3 (três) servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude;
5.3. A Comissão de Credenciamento da SECULT, emitirá parecer, sobre as propostas aceitas,
justificando a habilitação de acordo com os critérios estabelecidos nas letras “b” e “c” do item
5.1;
Na Seção 7. DOS RESULTADOS E PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO, páginas 6
(seis) e 7 (sete), EXCLUI-SE os seguintes subitens:
7.3. A escolha do musico, artista ou grupo será feita, conforme a escolha do estilo musical ou
artístico para cada evento, através de sorteio entre os credenciados, com exclusão dos
contemplados nos sorteios anteriores, a ser realizado pela Secretaria solicitante;
7.4. Após sorteio de todos os credenciados se ainda houver necessidade de contratação, será
estabelecido novo sorteio com todos os credenciados, a ser realizado pela Secretaria
solicitante;
7.5. A Secretaria solicitante dos serviços, comunicará a todos os credenciados o dia, hora e
local do sorteio;
7.6. No momento do sorteio deverão ser excluídos os credenciados anteriormente sorteados;
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7.8. Caso o credenciado não atenda à convocação perderá a vez, sendo excluído dos próximos
sorteios, até que todos os credenciados tenham sido sorteados;

O Edital, o Termo de Referência com este anexo modificador e demais documentos encontram-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.

Atenciosamente,

Primavera do Leste, 26 de março de 2020.

Cristian dos Santos Perius
Presidente da CPL

*Original assinado nos autos do processo.


