
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

Comissão Permanente de Licitações 

 
 

Adendo Modificador  
 

 

 

Tomada de Preço nº 009/2018.  

 

 

A Presidente da Comissão permanente de Licitação do município de Primavera do Leste, no 

uso das atribuições legais torna público que esta retificando, através deste ADENDO, o Edi-

tal da Licitação denominada, contratação de empresa especializada no ramo de cons-

trução civil, compreendendo mão de obra e material, para construção de Complexo 

Esportivo, Educacional, Recreativo, e de Lazer no Bairro Primavera III: 

 

 

 

Onde se lê:  

5.1.1.1. Declaração firmada pelo representante legal da licitante, de que possui 

disponibilidade de pessoal, para a realização do objeto da licitação, com o 

compromisso formal da mesma, caso seja vencedora que se responsabilizará pela 

execução do Contrato, podendo utilizar modelo ANEXO X; 

 

Leia - se:  

5.1.1.1. Declaração firmada pelo representante legal da licitante, de que possui 

disponibilidade de pessoal, para a realização do objeto da licitação, com o 

compromisso formal da mesma, caso seja vencedora que se responsabilizará pela 

execução do Contrato, podendo utilizar modelo ANEXO XI; 

 

 

 

Onde se Lê:  

8.1.4. Cronograma Financeiro  que demonstra as condições de pagamento 

proposto por esta Prefeitura que serão em 06 (seis) parcelas sucessivas 

conforme apresentação das respectivas notas fiscais e demais  aspectos  fixados 

pela Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta apresentada, com a 

indicação do Responsável Técnico e nº de Registro no Conselho competente em 

todas suas folhas, conforme ANEXO I. 

 

Leia- se: 

8.1.4. Cronograma Financeiro  que demonstra as condições de pagamento proposto 

por esta Prefeitura que serão em 08 (oito) parcelas sucessivas conforme 

apresentação das respectivas notas fiscais e demais  aspectos  fixados pela 

Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta apresentada, com a indicação 

do Responsável Técnico e nº de Registro no Conselho competente em todas suas 

folhas, conforme ANEXO I. 



 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

Comissão Permanente de Licitações 
 

 

 

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 cláusu-

las e Anexos permanecem inalterados, assim como a data de abertura do certame. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2018. 

 

 

 

Maristela Cristina Souza Silva 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

*Original assinado nos autos do processo. 


