
 

 

 

1º Adendo Modificador  
 

 
Ref. Pregão Eletrônico nº 095/2019.  
Processo nº 1424/2019. 

 
 

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 empresa especializada, 
devidamente licenciada, para prestação de serviço de coleta semanal, transporte, 
tratamento e destinação final de resíduos pertencentes aos grupos A (resíduos com 
a possível presença de agentes biológicos), B (resíduos químicos, incluindo 
lâmpadas, revelador e fixador de raio-X, películas de raio-X, pilhas, baterias, etc..) e 
grupo E (materiais perfuro cortantes), provenientes das Unidades de Saúde 
pertencentes a Secretaria de Saúde de Primavera do Leste. 

 
 Na página 18 (dezoito) do edital, exclui-se a exigência contida na alínea “d” do 
item 12.9. a qual possui o seguinte texto: 

d) Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

superiores a 1 (um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas:  

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante  

Passivo Circulante  

 

 

 2. Aproveitando o momento, informa-se que está sendo retirada do texto do 
objeto contido no preâmbulo, página 1 (um), bem como do item 1.1. do edital, página 
3 (três) a expressão: “no estado de Mato Grosso”. 

 

 3. Por fim, informamos a alteração no texto das alíneas “i” e “j” do item 12.10. do 
edital, as quais constam da página 19 (dezenove). 



 

 

Onde se lê:  
i) Alvará expedido pela Vigilância Sanitária da sede licitante;  
j) Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros da sede licitante;  

 

Leia se:  

i) Alvará expedido pela Vigilância Sanitária da sede da licitante;  
j) Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros da sede da licitante;  

 

 

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, com ressalva ao critério de 
julgamento que foi alterado para o de menor preço por lote. Reforçamos que a data, 
fora redesignada em face à suspensão que havia sido aplicada para tratar de tais 
questões, estando, portanto, remarcada a disputa para 16 de setembro de 2019 às 
15h00min – Horário de Brasília – DF, através da plataforma LICITANET, a qual pode 
ser acessada através do site www.licitanet.com.br. 

 
 

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

 
 
 
 

*Cristian dos Santos Perius 
Pregoeiro 

 
*Original assinado nos autos do processo. 

http://www.licitanet.com.br/

