CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO

RETIFICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021.

O pregooiro da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais, torna público que fará realizar a licitação a seguir caracterizada, MODALIDADE: Pregão Presencial
n°001/2021.

Onde se lê:

OBJETO: procedimento licitatório 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 e terrestres 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. 001/2021.
Leia-se:

OBJETO: procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, tipo maior desconto por item, que tem por
objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de passagens aéreas e terrestres 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. 001/2021.

DATA DA ABERTURA: Dia 07/04/2021 ás 08:00horas.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal n® 10.520/2002, Lei Federal n® 8.666/1993 e

suas alterações posteriores. O Edital completo se encontra á disposição dos interessados pelo Site:
www.primaveradoleste.mt.leq.br. e via e-amil: licitacão@primaveradoleste.mt.leo.br , e na sede da Câmara

Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, localizado na Avenida Primavera, 300, no horário de
expediente das 07h00 às 13h00. Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones,(66) 3498 3590.
Primavera do Leste, 18 de Março de 2021.
MÔNICA CRISTINA MASNKE KRIESE
PREGOEIRA - Port. 043/2021

Lauda 1 de 1

