
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Comissão Permanente de Licitações

1º Adendo Modificador

Ref. Pregão Presencial nº 059/2020.
Processo nº 1224/2020.

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 denominada, Registro de
Preços para Futura e eventual Contratação de Empresa especializada em Materiais de
Metalúrgica com Mão de obra, para atender as demandas das secretarias municipais de
Primavera do Leste.

 Na página 41 - Anexo I - Termo de Referência

Onde se lê:
7.2. Iniciar as demandas de execução de cada etapa dos serviços, a partir da solicitação da
secretaria/ setor solicitante no máximo em 48 horas ou em caso de urgência/emergência no ato
da solicitação.

Leia-se:
7.2. Iniciar as demandas de execução de cada etapa dos serviços, a partir da solicitação da
secretaria/ setor solicitante no máximo em 48 horas ou em caso de urgência/emergência no ato
da solicitação, sendo a entrega no máximo 15 dias após a contratação do serviço;

 Na página 30 (trinta) - Obrigações da vencedora do certame licitatório.

Onde se lê:
f) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida
anuência da PREFEITURA

Leia-se:
f) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado.

Comunicamos que o certame encontrava-se suspenso e nova data fora designada
para 30 de julho de 2020 às 07h30min - horário local; 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, 14 de julho de 2020.

Adriano Conceição de Paula
Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo.


