
Adendo Modificador

Ref. Pregão Eletrônico nº 083/2019.
Processo nº 1149/2019.

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 Contratação de pessoa jurídica especializada
para Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Asseio Predial, para
atender as necessidades das Secretarias de Cultura e Lazer e de Administração.
Cabe a pessoa jurídica contratada a inteira responsabilidade em fornecer todos os
materiais, produtos químicos, acessórios e equipamentos necessários, bem como
todo pessoal especializado para o controle e a execução dos serviços.

Na página 39 (trinta e nove), Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, no item 11.1. do
Edital, exclui-se as seguintes exigências:
q) Aguar vasos internos de plantas e abrir registros dos aspersores de irrigação das
jardineiras;

s) Retirar papéis, detritos e folhagens, acondicionando-os apropriadamente e
retirando-os para local indicado pela contratante, sendo terminantemente vedada a
queima dessas matérias em local não autorizado, situado na área circunscrita de
propriedade da Contratante, observada a legislação ambiental vigente e de medicina
e segurança do trabalho;

t)Preparar café e chá conforme necessidade da Administração. O funcionário
responsável só poderá manipular produtos químicos de limpeza após a preparação
das bebidas acima citadas.

u)Receber e conferir os alimentos para preparação de café, chá e outros.

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 10 de julho
de 2019 às 14h30min – Horário de Brasília – DF, no Auditório de Licitações desta
Prefeitura Municipal.

Primavera do Leste – MT, 08 de julho de 2019.



*Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo.


