
Adendo Modificador
Ref. Pregão Presencial nº 074/2020.
Processo nº 1451/2020.

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: Registro de Preços para eventual Aquisição De Peças E Acessórios Automotivos
Originais Ou Genuínos para os veículos da frota municipal, através do critério maior
percentual de desconto por item, sobre tabela de preço do sistema TRAZ VALOR, para um
período de 12 (doze) meses, conforme condições estabelecidas no presente instrumento.

Informa-se que por um lapso, a licitação supramencionada, foi erroneamente grafado como
mera aquisição, pois trata-se de:
Registro de Preços para eventual Aquisição De Peças E Acessórios Automotivos
Originais Ou Genuínos para os veículos da frota municipal, através do critério maior
percentual de desconto por item, sobre tabela de preço da montadora usando como
referência os valores no sistema TRAZ VALOR, para um período de 12 (doze) meses,
conforme condições estabelecidas no presente instrumento.

Na pagina 17 - X – ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E APLICAÇÃO DOS
LANCES VERBAIS
Onde se lê:

10.5. Em seguida, passar-se-á à oferta de lances verbais (utilizando o decréscimo de 0,5% a
cada lance ofertado), em valores sucessivos e decrescentes para o ITEM a ser adquirido,
considerando-se o valor global cotado para o item em disputa;

Leia-sê:
10.5. Em seguida, passar-se-á à oferta de lances verbais (utilizando o decréscimo de 0,1% a
cada lance ofertado), em valores sucessivos e decrescentes para o ITEM a ser adquirido,
considerando-se o valor global cotado para o item em disputa;
Em virtude de a alteração acima impactar na proposta de preços dos interessados,
comunicamos que a data para a disputa, fica mantida para o dia 27/07/2020 às 07h30min
- horário local, o local de disputa também permanece inalterado.

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.

Primavera do Leste – MT, 14 de julho de 2020.

*Adriano Conceição de Paula
Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo.


