
Adendo Modificador

Ref. Pregão Presencial nº 057/2019.
Processo nº 744/2019.

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
supramencionada, com o objeto de Registro de preços para futura e eventual
aquisição de permanente de uso odontológico, para atender as necessidades
das Unidades de Saúde do Município, conforme demanda e solicitação da
Secretaria Municipal de Saúde.

Nas páginas 35 a 39, Anexo I - Termo de Referência, no item 3 do Edital, altera-se a
descrição dos seguintes itens, para a seguinte forma:

Item 3, leia se:
20757 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - Peça de mão, protetor ocular,
ponteira e base do carregador. Operando com os tempos de 10, 20, 40 e 60
segundos. BIVOLT. Potência efetiva luminosa acima de 750mW/cm².

Item 5, leia se:
36078 - CADEIRA ODONTOLÓGICA - Cadeira odontológica com dois terminais, um
para alta rotação, um para baixa rotação e seringa tríplice. Assento e encosto com
subida e descida com capacidade de elevação de até 200kg, com posição de
trabalho e volta zero. Possuir refletor monofocal para uso odontológico com sistema
óptico de LED, luz fria, cuspideira, unidade de água com 2 saídas para o sugador.

Item 7, leia se:
15044 - Compressor odontológico - com capacidade para 100 litros, BIVOLT,
isento de óleo, de 10 pés ou acima de pés.

O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interessados no
Setor de Licitações, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – MT, as
demais cláusulas e Anexos permanecem inalterados. Reforçamos que a data, bem
como o local permanecem inalterados, estando marcada para a data de 17 de julho
de 2019 às 07h30min – Horário de Cuiabá – MT, no Auditório de Licitações desta
Prefeitura Municipal.



Primavera do Leste – MT, 02 de julho de 2019.

*Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo.


