
 

Adendo Modificador  

Primavera do Leste – MT, 19 de Setembro de 2018. 
 

Ref. Pregão Presencial nº 098/2018.  
 
 

O Pregoeiro do município de Primavera do Leste, no uso das atribuições legais torna 
público que esta retificando, através deste ADENDO, o Edital da Licitação denominada, 
Registro de Preço para Contratação de empresa especializada em prestação de servi-
ços de entrega de combustível de forma fracionada e gerenciamento de combustível 
via web em rede de postos credenciados e PA – posto avançado via cartão magnético 
ou chip, com monitoramento da frota com portal de transparência e aplicativo para dis-
positivos android e IOS, controle de notas de empenho para atender os veículos e ma-
quinários desta Prefeitura Municipal. 
 
Inclui-se no Edital o subitem “z”, no item XIII – Obrigações da Vencedora do Certame 
Licitatório: 

23.1. Uma vez notificada de que a PREFEITURA efetivará a aquisição, a licitante ven-
cedora deverá comparecer em 02 (dois) dias úteis seguintes à notificação, para retirar 
a autorização de fornecimento e/ou ordem de serviço, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Item 25 deste Edital.  Recebida a 
autorização de fornecimento e/ou ordem de serviço, a empresa vencedora do certame 
obriga-se a: 

[...] 

z) O prazo para a entrega da rede credenciada será de 5 (cinco) dias após a solicitação 
formal realizada por esta Prefeitura. 

z.1) Deverá ter pelo menos um posto credenciado no município de Primavera 
do Leste, Cuiabá, Campo Verde, Rondonópolis, Barra do Garças, Sinop, Nova 
Xavantina, Matupá, Tangará da Serra, Alto Araguaia, Aripuanã, Nobres, Sorri-
so, Cáceres, Alta Floresta e Água Boa todos no estado de Mato Grosso, Aná-
polis e São Simão no estado de Goiás e Brasília - DF. A inclusão de novos mu-
nicípios, inclusive em outros estados deverá ser posteriormente acordado entre 
as partes, levando em consideração o interesse da administração. 

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, assim como a data de abertura 
do certame. 

Atenciosamente, 

 
 
 

*Cristian dos Santos Perius 
Pregoeiro Oficial 

 
 

*Original assinado nos autos do processo. 


