
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Av. Primavera, n° 300 - CEP 78850-000 - Primavera do Leste - Mato Grosso - Tel. (66) 3498-3590

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019

OBJETO; O procedimento íicitatório na modalidade pregão presencial, tipo menor preço por item, que
tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de passagens aéreas a serem
utilizadas em caso de viagens de vereadores e servidores. Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens,
compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas,
terrestres nacionais, para a Câmara Municipal de Primavera do Leste Estado de Mato Grosso,
conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência n. 001/2019.

A Câmara Municipal de Primavera do Leste-MT, ora denominada iicitadora, através de sua Pregoeira,
torna público a todos os interessados que o PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019 com abertura
marcada para o dia 16/04/2019 às 08:00 horas, na Sede da Câmara Municipal de Primavera do
Leste-MT, sito Avenida Primavera, 300, Sala das Sessões, fica PRORROGADA para o dia 18 de
Abril de 2019 às 08:00 horas a entrega dos envelopes e às 08:10 horas a abertura do processo
íicitatório.

MOTIVO: Erro material de publicação do Edital no Site do Legislativo Municipal, assim ficou
prejudicado a publicidade na integra do Edital, pois este contém (81) oitenta e uma paginas.

CONSIDERANDO o principio da isonomia, RESOLVE republicar o aviso de licitação modalidade
Pregão Presencial 001/2019, e conceder novos prazos aos licitantes interessados.

O Edital será disponível aos Interessados para o download através do site do município:
www.primaveradoleste.mt.leq.br; aba "licitações", ou via e-mail licitacão@.primaveradoleste.mt.leq.br

Primavera do Leste, 05 de Abril de 2019.
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