
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022
1º ADENDO MODIFICADOR

OBJETO: Chamamento Público visando a seleção de Organização de Sociedade Civil
sem fins lucrativos para a realização de Censo Demográfico e Econômico, atualizar
Dados de Quantificação da População, além de fornecer Informações das Condições
Sociais e de Economia Local atualizadas do Município de Primavera do Leste - MT.

A Comissão Permanente De Licitações da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste
- MT, torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação
constante em edital do Chamamento em epígrafe que, por consequência de Erro Material,
fica alterado por força deste 1º ADENDO MODIFICADOR, nos seguintes termos:

No instrumento convocatório, página 07 (sete), Item: 7.4.1;

ONDE SE LÊ:

“As propostas deverão ser encaminhadas em envelope fechado e com identificação da
instituição proponente e meios de contato pelas OSCs até o dia 05/05/2022 às 13h, com a
inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público nº 003/2022” e entregues
pessoalmente no setor de Licitação, Rua Maringá, 444, bairro Centro, CEP 78850-000,
Primavera do Leste/MT – Fone (66) 3498-3333 não sendo permitido o recebimento dos
Documentos de Habilitação e das Propostas fora do prazo estabelecido neste Edital”.

LEIA-SE:

“As propostas deverão ser encaminhadas em envelope fechado e com identificação da
instituição proponente e meios de contato pelas OSCs até o dia 06/07/2022 às 13h, com a
inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público nº 003/2022” e entregues
pessoalmente no setor de Licitação, Rua Maringá, 444, bairro Centro, CEP 78850-000,
Primavera do Leste/MT – Fone (66) 3498-3333 não sendo permitido o recebimento dos
Documentos de Habilitação e das Propostas fora do prazo estabelecido neste Edital”.

Em virtude da alteração NÃO impactar na formulação da proposta, a data para início
do recebimento dos envelopes permanece inalterada.

As demais cláusulas e anexos do instrumento convocatório permanecem inalteradas.

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, bem como no site www.primaveradoleste.mt.gov.br – EMPRESA -
Editais e Licitações.

Primavera do Leste - MT, 10 de junho de 2022.

Adriano Conceição de Paula
Coordenador de Licitações

*Original assinado nos autos do processo.

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

