
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 
Comissão Permanente de Licitações 

Adendo Modificador  
 

 
 

Ref. Pregão Eletrônico nº 150/2018.  
 
 

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 PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, supracitado: 

 
Na Seção III – Da participação na licitação, página 4 (quatro) do edital, em seu item 
3.2, onde se lê: 

 
3.2. Em relação ao item de código 23120, este é aberto para ampla participação, já os 
demais itens são de participação exclusiva para empresas que se enquadram como 
ME/MEI/EPP – conforme determina a Lei complementar n° 123/06; 

 
Leia sê: 

3.2. Em relação ao item de código 49342, 49347, 20709, 36319, 25165, 11129, 15059, 
36420, 15563, estes são abertos para ampla participação, já os demais itens são de 
participação exclusiva para empresas que se enquadram como ME/MEI/EPP – confor-
me determina a Lei complementar n° 123/06; 

 

Aproveitamos para informar que por um lapso, as datas no edital estavam divergentes 
daquelas veiculadas nos meios oficiais, Diário de Primavera do Leste – DIOPRIMA e 
Diário de Cuiabá – DC. Desta forma, vale registrar que a disputa do Pregão que antes 
estava marcada para acontecer dia 28 de dezembro de 2018 às 15:00 – horário de 
Brasília – DF foi adiada para o dia 09 de janeiro de 2019 às 09:00 – horário de 
Brasília - DF. As propostas serão recebidas até a data de 09 de janeiro de 2019 às 
08:00 – horário de Brasília – DF, conforme consta na Plataforma BLL.  

 

Também vale registrar que a data fatal para impugnação é dia 07/01/2019 e a data final 
para pedido de esclarecimentos vai até 04/01/2019. 

 

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, 



 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 
Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 
 
 

Cristian dos Santos Perius 
Pregoeiro 

 
 

*Original assinado nos autos do processo. 


