
 
 

 

 

AVISO DE ALTERAÇÃO 
 

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

 
 

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 
Eletrônico n° 095/2019, publicada no DIÁRIO OFICIAL DE PRIMAVERA 
(DIOPRIMA) do dia 14/08/2019, página 05, cuja abertura da sessão estava marcada 
para a data de 28 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 de outras naturezas, e, que tais alterações encontram-se 
disponíveis no site desta Prefeitura Municipal na aba “Editais e Licitações”. 

Justifica-se que tal alteração se dá em decorrência da vantajosidade na adoção do 
agrupamento dos itens em um lote único, pois, desta forma uma única empresa 
poderá prestar os serviços com maior agilidade e demandando um custo menor para 
a mesma no uso de equipamentos e pessoal, o que poderá acarretar em um valor 
mais vantajosa para o órgão público, bem como o fato de o agrupamento dos itens 
em um único lote ampliar a disputa para as demais empresas que não fazem uso do 
benefício concedido pela LC 123/06 às ME/EPP, uma vez que agrupados os itens, o 
lote ultrapassa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

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. 
Reforçamos que em virtude da suspensão aplicada e publicada no Diário Oficial de 
Primavera do Leste – DIOPRIMA, na data de 30 de agosto de 2019, retoma-se o 
andamento do certame, remarcando a disputa para a data de 16 de setembro de 
2019 às 16h00min - horário de Brasília - DF, na plataforma LICITANET, 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/

