
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Comissão Permanente de Licitações

1º Adendo Modificador

Ref. Pregão Eletrônico nº 117/2020.
Processo nº 2152/2020.

O Pregoeiro do município de Primavera do Leste, no uso das atribuições legais torna público
que está retificando, através deste ADENDO, o Edital da Licitação denominada,Registro de
preços de futuro e eventual Aquisição de medicamentos por um período de 12 (doze) meses e
medicamentos fracassados em pregões anteriores; e medicamentos para atender os pacientes
contaminados por COVID 19 e todos os setores da Secretaria Municipal De Saúde De
Primavera Do Leste.

Em atenção a resposta impugnção interposta segunda-feira, 16 de novembro de 2020
13:13, No edital, anexo I “termo de referência” na pagina 40

Onde se lê:
4. FORMA DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA
4.1. A entrega do objeto desta aquisição será na cidade de Primavera do Leste/MT, no
Almoxarifado Central da Saúde (Rua José Donin, nº 294 – Parque Castelândia). O fornecedor
fará a entrega, conforme ordem de fornecimento expedida pelo almoxarifado central tendo o
prazo limite para a entrega de 48 (quarenta e oito) horas, após recebimento da ordem de
fornecimento.
LEIA-SÊ
4. FORMA DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA
4.1. A entrega do objeto desta aquisição será na cidade de Primavera do Leste/MT, no
Almoxarifado Central da Saúde (Rua José Donin, nº 294 – Parque Castelândia). O fornecedor
fará a entrega, conforme ordem de fornecimento expedida pelo almoxarifado central tendo o
prazo limite para a entrega de 48 horas, prorrogável por até 72 horas com prévia
anuência da contratante; após recebimento da ordem de fornecimento.

Comunicamos que em virtude de a alteração não impactar diretamente na formulação
das propostas de preços de eventuais interessados, a data para a disputa e o local de disputa
permanecem inalterado.

O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interessados na
Comissão de Licitação, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – MT e as demais
cláusulas e Anexos permanecem inalterados.

Atenciosamente,
Primavera do Leste, 18 de novembro de 2020.

Adriano Conceição de Paula
Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo.


