
1º ADENDO MODIFICADOR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2021 – SRP
Ampla Participação

Processo nº 2225/2021

A Comissão Permanente De Licitações da Prefeitura Municipal de
Primavera do Leste - MT, torna público e para conhecimento dos interessados em participar da
licitação que tem como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTÍVEIS E
POSSÍVEIS MANUTENÇÕES, PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO DENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, EM ATENDIMENTO AO
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC 017/2021,que o edital do pregão em
epígrafe fica alterado por força deste 1º ADENDO MODIFICADOR, nos seguintes termos:

No instrumento convocatório na pagina 42 no Anexo I “Termo de Referências”, aonde se lê:

ONDE SE LÊ
8.17. O veículo apresentado na proposta de licitação somente poderá ser

substituído por outro que preencha todos os requisitos e que seja de ano de fabricação igual ou
superior, implicando, em caso de descumprimento, na rescisão do contrato com a convocação
do próximo classificado na licitação.

LEIA-SÊ
8.17. O veículo apresentado no momento da assinatura da Ata ou Contrato

somente poderá ser substituído por outro que preencha todos os requisitos e que seja de ano
de fabricação igual ou superior, vistoriado pela CMTU, implicando, em caso de
descumprimento, na rescisão do contrato com a convocação do próximo classificado na
licitação.

Em virtude da alteração NÃO impactar na formulação da proposta; a
data para abertura da(s) proprosta(s) e o local da disputa permanece inalterado.

As demais cláusulas e anexos do instrumento convocatório permanecem
inalterados, especialmente a hora de realização do certame, bem como, reforço aos licitantes
para que se atentem ao item 5.8 do Termo De Referência.

O presente ADENDO MODIFICADOR encontra-se a disposição dos
interessados na Comissão de Licitação, situada na Rua Maringá, nº 444, Centro, CEP 78850-
000, em Primavera do Leste - MT.

Primavera do Leste - MT, quarta-feira, 20 de outubro de 2021.

ADRIANO CONCEIÇÃO DE PAULA
PREGOEIRO
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