
2º Adendo Modificador

Ref. Pregão Presencial nº 036/2021.
Processo nº 0472/2021.

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 futura e eventual
contratação de empresa especializada em Locações de Produtos para Eventos
(Tendas, cadeiras, mesas, caixas térmicas, toalhas e tampões para mesas, capas
para cadeiras, fechamentos de tendas) e Serviços de Decoração, em atendimento
às necessidades das diversas Secretarias Municipais de Primavera do Leste.

No Edital de Convocação, cito: Página 40 e 41:

Onde se lê:

Cotação - Valor Médio
LOTE IV

Produto Unidade Quant. Unit. $ Total $
44417-DECORAÇÃO DE PALCO: e

Camarim
Decoração de palco para apresentação de
shows diversos, com estruturas, cortinas e
arranjos, organização e decoração de
camarins.

UN 15 R$ 2.950,00 R$ 44.250,00

47421-SERVIÇO DE DECORAÇÃO
PARA EVENTOS DE ATE 500 PESSOAS:
Exigências: Mesa para autoridades,
forrada com toalhas, arranjo de flores ou
plantas e/ou decoração temática, painéis,
cortinas e tapetes caso seja necessário
para paredes e passarelas e capas para
cadeiras. Decoração de painéis e paredes.
Decoração da recepção com arranjos livres
ou ligados ao tema quando solicitado.
Arranjo de recepção com mesa e tolhas.

SERV 20 R$ 5.750,00 R$ 115.000,00

Leia-se:

Cotação - Valor Médio
LOTE IV

Produto Unidade Quant. Unit. $ Total $
44417-DECORAÇÃO DE PALCO: e

Camarim
Decoração de palco para apresentação de
shows diversos, com estruturas, cortinas e
arranjos, organização e decoração de
camarins.

UN 14 R$ 2.950,00 R$ 41.300,00

47421-SERVIÇO DE DECORAÇÃO
PARA EVENTOS DE ATE 500 PESSOAS:
Exigências: Mesa para autoridades,
forrada com toalhas, arranjo de flores ou
plantas e/ou decoração temática, painéis,

SERV 19 R$ 5.750,00 R$ 109.250,00



cortinas e tapetes caso seja necessário
para paredes e passarelas e capas para
cadeiras. Decoração de painéis e paredes.
Decoração da recepção com arranjos livres
ou ligados ao tema quando solicitado.
Arranjo de recepção com mesa e tolhas.

Desta feita, com a correção dos números dos quantitativos e por impactar
diretamente na formulação da proposta; a abertura será dia 09 DE JULHO DE 2021
ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO LOCAL);

O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interessados no
site www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone: EMPRESA – Editais e Licitações e
também 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,28 de junho de 2021.

*Wender de Souza Barros
Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo.

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br

