
 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 
Comissão Permanente de Licitações 

 

1º Adendo Modificador  
 

Ref. Pregão Presencial nº 088/2020.  
Processo nº  1795/2020. 

 
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 aquisição de Gramas das espécies Esmeralda e 
Amendoim, ambas com e sem o plantio, para atender as necessidades das diversas 
Secretarias Municipais. 
 

⚫ Anexo I - Termo de Referência  
 
Onde se lê: 

    Cotação 79/2020 - Valor Médio 

Item     Produto Quant. Unid. R$ Unit R$ Total 

1 

50580-GRAMA AMENDOIM  -  Os 

tapetes deverão estar isentos de pra-

gas  doenças e ervas daninhas que 

possam prejudicar o plantio e desen-

volvimento dos tapetes adquiridos. 

Com plantio incluso. 

1.300 M2  R$     4,75   R$     6.175,00  

2 

    8064-GRAMA AMENDOIM  (ARA-

CHIS REPENS)  -  Os tapetes deverão 

estar isentos de pragas  doenças e 

ervas daninhas que possam prejudi-

car o plantio e desenvolvimento dos 

tapetes adquiridos. 

10.000 M2  R$     4,88   R$     48.800,00  

 
Leia-se: 

    Cotação 79/2020 - Valor Médio 

Item     Produto Quant. Unid. R$ Unit R$ Total 

1 

50580-GRAMA AMENDOIM  -  Os 

tapetes deverão estar isentos de pra-

gas  doenças e ervas daninhas que 

possam prejudicar o plantio e desen-

volvimento dos tapetes adquiridos. 

Com plantio incluso. 

1.300 MUDA  R$     4,75   R$     6.175,00  

2 

    8064-GRAMA AMENDOIM  (ARA-

CHIS REPENS)  -  Os tapetes deverão 

estar isentos de pragas  doenças e 

ervas daninhas que possam prejudi-

10.000 MUDA  R$     4,88   R$     48.800,00  
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car o plantio e desenvolvimento dos 

tapetes adquiridos. 

 
Em virtude de a alteração acima impactar na proposta de preços dos interessados, co-

municamos que a data para a disputa foi alterado para 28 de setembro de 2020 as 
07h30min, o  local permanece inalterado. 

O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interessados na Co-
missão de Licitação, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – MT e as demais 
cláusulas e Anexos permanecem inalterados.  
 

Atenciosamente, 

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2020. 

 
 
 

Adriano Conceição de Paula  
Pregoeiro 

 
*Original assinado nos autos do processo. 


