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AVISO DE SUSPENSÃO  
TOMADA DE PREÇO  Nº 016/2019  

PROCESSO 588/2019 

 
 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, através da Comissão 

Permanente de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que fi-

ca SUSPENSO temporariamente a Tomada de Preço supramencionada, tem por objeto a 

Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Elétrica para executar as obras de 

continuação do Melhoramento, Modernização e Implantação do sistema de Iluminação Pú-

blica Ornamental, onde deverão ser executado a troca das luminárias e lâmpadas existen-

tes, por luminárias de LED no Bairro Jardim Luciana, Avenida Ângelo Ravanelo, Cohabinha, 

Primavera II, Avenida Primavera e Implantação de Iluminação de LED nos canteiros centrais 

da Avenida São Sebastião, Iluminação Ornamental nas  Praças Eldorado  e do Castelândia  

no Município de Primavera do Leste MT.Propiciando assim uniformidade na distribuição da 

iluminação bem como a redução do consumo de energia elétrica, propiciado pela troca de 

tecnologia convencional para tecnologia LED, conforme especificações constantes no Projeto 

Básico , que é parte integrante deste Edital e seus anexos. 

, que ocorreria no dia 20/05/2019 às 13h, para RETIFICAÇÃO do EDITAL , sendo neces-

sária a reformulação de alguns itens constantes. Tão Logo a Administração decida acerca 

das alterações que ocorrerão nova data será divulgada para o certame, através de publica-

ção no site da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste – 

http://primaveradoleste.mt.gov.br/, Ícone: “Editais e Licitações” e demais meios previstos 

pela legislação. 

Outras informações poderão ser obtidas diretamente com a Comissão de Licitação da Prefei-

tura Municipal de Primavera do Leste/MT, no endereço Rua Maringá, 444, Centro, Primavera 

do Leste /MT, ou pelo e-mail licita3@pva.mt.gov.br. 

 

  
  

 
 

Primavera do Leste, 14 de maio de 2019. 
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