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Comissão Permanente de Licitação - CPL

1º Adendo Modificador

Ref. Tomada de Preços nº 010/2020.
Processo nº 707/2020

O Presidente da CPL do Município de Primavera do Leste, no uso das atribuições legais
torna público que está retificando, através deste ADENDO, o Edital da Licitação que tem
por objeto a Contratação de empresa especializada para execução de obra de
engenharia em regime de empreitada por preço unitário, visando a implantação dos
superpostes que foram retirados do canteiro central da Avenida Porto Alegre, no canteiro
central da BR-070 em Primavera do Leste - MT, fornecendo os materiais, mão de obra,
equipamentos, maquinários e tudo que se fizer necessário para a perfeita execução dos
serviços, conforme projeto, memorial descritivo, edital e seus anexos:

 Na Seção 4. DO OBJETO, mais precisamente na página 04 (trinta e oito).

Onde se lê:

ItemQtd Und Descrição Resumida do Objeto Valor Planilha
Estimado R$

01 01 OBRA IMPLANTAÇÃO DOS SUPERPOSTES NA BR-070 137.635,90

LEIA-SE:

ItemQtd Und Descrição Resumida do Objeto Valor Planilha
Estimado R$

01 01 OBRA IMPLANTAÇÃO DOS SUPERPOSTES NA BR-070 159.027,10

 Na Seção 24. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, mais precisamente na página 36 (trinta
e seis).

Onde se lê: “24.2. O valor estimado da presente licitação importa em R$ 137.635,90
(Centro e trinta e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa centavos);”

LEIA-SE: “24.2. O valor estimado da presente licitação importa em R$ 159.027,10 (cento e
cinquenta e nove mil vinte e sete reais e dez centavos);”

Em virtude de a alteração impactar na proposta de preços dos interessados,
comunicamos que a data da referida licitação sofreu alteração, estando esta remarcada
para acontecer em 05 de maio de 2020 às 07h30min - horário local, no mesmo local
indicado inicialmente.
O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interessados na

http://primaveradoleste.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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Comissão de Licitação, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – MT e as
demais cláusulas e anexos permanecem inalterados.

Primavera do Leste - MT, 08 de abril de 2020

Atenciosamente,

Cristian dos Santos Perius
Presidente da CPL

*Original assinado nos autos do processo.
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