Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora do Livramento
Secretaria Municipal de Planejamento
ERRATA/ADENDO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 016/2017
Tendo em vista que foi disponível no site de http://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br ,
aviso de licitação com objeto divergente. Dessa forma, no Aviso de Licitação “Nº do Pregão e
OBEJTO” passam pela seguinte modificação:
Considerando que as alterações supracitadas não interferem na elaboração da proposta, devido que
o AVISO DE LICITAÇÃO publicado nos diários http://portal.imprensanacional.gov.br/ e
https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/ , fora publicados corretamente, fica definida a mesma
data de realização do Pregão.
ONDE SE LÊ
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT , através de sua Pregoeira e Equipe
de Apoio, nomeada na Portaria n 011/2017 do dia 02 de Janeiro de 2017, torna público que se
encontra autorizada a realização de licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
sobre o Nº 002/2017, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, na forma de Execução direta, no
regime de menor PREÇO POR LOTE, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a
seleção de proposta mais vantajosa, conforme descrito neste Edital e seus anexos, em
conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente, com a Lei Federal nº
8.666/1993, com a Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislações vigentes, bem como as
disposições descritas na íntegra deste Edital e em seus anexos.
OBJETO: O objeto da presente licitação tem o objetivo a escolha da proposta mais vantajosa para
a aquisição de equipamentos visando atender a demanda da Unidade de Fisioterapia (CNES
2699699), de acordo com as quantidades e especificações constantes neste termo de Referência e
na proposta de aquisição de equipamentos junto ao Ministério da Saúde Nº 12708.239000/115002, através de emenda parlamentar, conforme exigências e condições constantes neste Edital,
Termo de Referencia e seus Anexos.
LEIA-SE
A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT , através de sua Pregoeira e Equipe
de Apoio, nomeada na Portaria n 011/2017 do dia 02 de Janeiro de 2017, torna público que se
encontra autorizada a realização de licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
sobre o Nº 016/2017, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE, na forma de Execução
direta, no regime de menor PREÇO POR ITEM/LOTE, tendo por finalidade a qualificação de
empresas e a seleção de proposta mais vantajosa, conforme descrito neste Edital e seus anexos, em
conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente, com a Lei Federal nº
8.666/1993, com a Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislações vigentes, bem como as
disposições descritas na íntegra deste Edital e em seus anexos.
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OBJETO: O objeto da presente licitação tem o objetivo a escolha da proposta mais vantajosa para
Registro de preços visando futura aquisição de pneus novos de 1ª linha, câmara de ar e protetores
de aro para manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas da Prefeitura Municipal, para
atender todas as Secretarias Municipais, conforme quantidade e especificações registradas no
instrumento e anexo I.
Todos os demais termos e condições estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos,
permanecem inalterados.
Esta Errata/Adendo estão acostados aos autos e disponíveis nos sítios

Nossa Senhora do Livramento – MT., 16 de maio de 2017.
Leonildes F. da S. Benevides
Pregoeira Oficial nº. 011/2017
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