
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Comissão Permanente de Licitações

1º Adendo Modificador
Ref. Pregão Presencial nº 038/2020.

O Prefeito do município de Primavera do Leste, no uso das atribuições legais torna
público que está retificando, através deste ADENDO, o Edital da Licitação denominada,
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
em SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, visando atender
as necessidades das diversas Secretarias Municipais.

Na página 39 (trinta e nove) Anexo I - Termo de Referência:

Onde se lê:

50082-HOSPEDAGEM APARTAMENTO DUPLO
STANDART - HOSPEDAGEM APARTAMENTO
DUPLO Frigobar, ar condicionado, lavanderia,
telefone, internet wi-fi, televisão, guarda-
roupa, quarto com iluminação e ventilação de
acordo com as normas vigentes para
edificações, chuveiro com água quente,
serviço diário de limpeza, serviço de troca de
Frigobar, serviço de fornecimento de
produtos básicos de higiene (sabonete,
shampoo, tolhas de rosto e corpo), serviço de
troca de roupas de cama - quando desejado
pelo(s) hóspede(s), serviço de café da manhã,
serviço de portaria, serviço "não perturbe",
"arrumar o quarto". Balcão de trabalho e
escrivaninha. Procedimento para
atendimento especial para hóspedes P.N.E
com rampa ou elevador para os quartos. Área
de Convivência ampla; com serviços de
restaurante. Incluindo 6 (SEIS) garrafas de
500ml de Agua Mineral por dia de
Hospedagem.
Não pode ser Terceirizado. 244 DIA R$ 164,85 R$ 40.223,40

Leia-sê:
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50082 - HOSPEDAGEM APARTAMENTO
DUPLO STANDARD COMUM.
Com ar condicionado, frigobar, tv, internet e
café da ma-nhã, incluindo 4(quatro) garrafas
de 500 ml de água mineral por dia de
hospedagem. Não pode ser terceirizado.
Não pode ser terceirizado. 244 DIA R$ 164,85 R$ 40.223,40

COMUNICAMOS QUE A DATA PARA A DISPUTA FOI ALTERADO PARA
18/05/2020 ÀS 07:30, O LOCAL DE DISPUTA PERMANECEM INALTERADO.

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.

Atenciosamente,
Primavera do Leste, 28 de abril de 2020.

Adriano Conceição de Paula
Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo.


