
 
 

 

 

AVISO DE ALTERAÇÃO 
 

 
Ref. Pregão Presencial nº 098/2019.  
Processo nº 1369/2019. 

 
 

A Comissão de Pregoeiros nomeada pela Portaria nº 546/19 torna público para 
conhecimento dos interessados que por um lapso, a licitação de modalidade Pregão 
Presencial n° 098/2019, publicado no DIÁRIO OFICIAL DE PRIMAVERA 
(DIOPRIMA) do dia 24/07/2019, página 02, bem como no JORNAL DIÁRIO DE 
CUIABÁ – MT, na data de 25/07/2019, página E3, cuja abertura da sessão estava 
marcada para a data de 21 de agosto de 2019, foi erroneamente publicada como 
sendo adotado o critério de julgamento menor preço por item. Verificado o erro, o 
mesmo passa a ser corrigido através deste aviso e, informamos que o edital do 
Pregão em questão sofreu alterações também em seu Anexo I, no que se refere à 
separação dos itens em vários lotes, e, que tal alteração encontra-se disponível no 
site desta Prefeitura Municipal na aba “Editais e Licitações”. 

Justifica-se que tal alteração se dá em decorrência da vantajosidade na adoção da 
separação dos itens em lotes, na forma trazida pelo 1º Adendo Modificador, o qual 
se encontra disponível no site desta Prefeitura. Verificou-se após a publicação que 
em virtude da semelhança na natureza de alguns objetos, seria por bem que se 
procedesse com a separação de tais itens em lotes. 

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 em virtude da 
suspensão aplicada e publicada no Diário Oficial de Primavera do Leste – 
DIOPRIMA, na data de 16 de agosto de 2019, bem como no Jornal A Gazeta de 
Cuiabá, em 17 de agosto de 2019, retoma-se o andamento do certame, remarcando 
a disputa para a data de 17 de setembro de 2019 às 07h30min - horário local, no 
Auditório de Licitações desta Prefeitura Municipal. 

 
 

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

 
 
 

*Cristian dos Santos Perius 
Pregoeiro 

 
 

*Original assinado nos autos do processo. 


