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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL

TERMO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 019/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1986/2021

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que
fica SUSPENSO temporariamente a Tomada de Preços supramencionada, que tem por
objeto a contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia
visando a a contratação de empresa de consultoria especializada para apoio técnico e
elaboração do plano de estruturação do processo de concessão dos serviços do sistema do
transporte coletivo de passageiros no município de Primavera do leste/MT, na forma
prevista na lei municipal n° 83/1989, onde deverá constar a modelagem operacional -
financeira, econômica e tarifária do sistema para sua concessão, devendo ser abordadas as
atividades necessárias para elaboração e implantação dos conceitos e diretrizes do projeto
básico das linhas e serviços do transporte coletivo por ônibus, assim como as minutas da
documentação integrantes do edital de licitação para a outorga do contrato., que ocorreria
no dia 15/10/2021 às 07h30min, em virtude de impugnação e pedidos de
esclarecimentos apresentados. Tão logo a Administração responda os esclarecimentos
apresentados, e altere o projeto ou retifique edital, caso seja necessário, nova data será
divulgada para o certame, através de publicação no site da Prefeitura Municipal de
Primavera do Leste – http://primaveradoleste.mt.gov.br/, Ícone: “Empresas”- “Editais e
Licitações” e demais meios previstos pela legislação.
Outras informações poderão ser obtidas diretamente com a Comissão de Licitação da
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT, no endereço Rua Maringá, 444, Centro,
Primavera do Leste /MT, ou pelo e-mail licita3@pva.mt.gov.br.

Primavera do Leste, 14 de outubro de 2021.

Adriano Conceição de Paula
Presidente da CPL
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