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PREGÃO PRESENCIAL Nº 0
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 00

A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, nos termos das 
10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores, visando atender aos princípios 
constitucionais da legalidade, da im
 
RESOLVE: 
 
I - Tornar público aos interessados que a sessão de abertura do Pregão Presencial nº 
011/2017 foi prorrogada para
 
E RETIFICAR: 
    
Onde se lê no Edital: 
(...) 

 
ITEM: 18.1. A entrega do obje
mediante Autorização de Fornecimento, até o esgotamento total do quantitativo 
contratado; 
 
Leia-se: 
 
(...) 

 
ITEM: 18.1. A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo máximo
contar da data de recebimento da  Autorização de Fornecimento.
 
E, Onde se lê no Anexo I -
 
(...) 

 
ITEM: 5.1. Será entregue à Fornecedora a 
dos MATERIAIS registrados, devendo a mesma se programar para a ENTREGA DO 
MATERIAL no local e horário indicado pelo Órgão Gestor.
 
Leia-se: 
 
(...) 

 
ITEM: 5.1. Após a entrega da
contratada deverá se programar para a ENTREGA DO 
30 (trinta) dias, no local e horário indicado pelo
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2017 

 
A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, nos termos das 
10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores, visando atender aos princípios 
constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da publicidade. 

Tornar público aos interessados que a sessão de abertura do Pregão Presencial nº 
foi prorrogada para 05/05/2017 às 13h30min. 

A entrega do objeto será de acordo com as necessidades do Contratante 
mediante Autorização de Fornecimento, até o esgotamento total do quantitativo 

A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
data de recebimento da  Autorização de Fornecimento. 

- TERMO DE REFERÊNCIA: 

Será entregue à Fornecedora a AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
dos MATERIAIS registrados, devendo a mesma se programar para a ENTREGA DO 

ERIAL no local e horário indicado pelo Órgão Gestor. 

entrega da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
programar para a ENTREGA DO OBJETO no prazo máximo de 

no local e horário indicado pelo Órgão Gestor. 
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A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, nos termos das Leis Federais 
10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores, visando atender aos princípios 

Tornar público aos interessados que a sessão de abertura do Pregão Presencial nº 

to será de acordo com as necessidades do Contratante 
mediante Autorização de Fornecimento, até o esgotamento total do quantitativo 

de 30 (trinta) dias à 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
dos MATERIAIS registrados, devendo a mesma se programar para a ENTREGA DO 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, a 
no prazo máximo de 
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E, Onde se lê: no Anexo VII 
 
(...) 

 
ITEM: 6.1. O produto deverá ser entregue, mediante e em conformidade com a 
Autorização de Fornecimento
entrega no local e horário indicado pelo 
 
Leia-se: 
 
(...) 

 
ITEM: 6.1. O produto deverá ser entregue
Autorização de Fornecimento
entrega no local e horário indicado pelo 
 
 
 

Guarantã do Norte/MT, 2
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no Anexo VII – MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

deverá ser entregue, mediante e em conformidade com a 
Autorização de Fornecimento, devendo a CONTRATADA se programar para 

no local e horário indicado pelo CONTRATANTE; 

deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias
Autorização de Fornecimento, devendo a CONTRATADA se programar para 

no local e horário indicado pelo CONTRATANTE; 

20 de abril de 2017. 

 
Silvana de Lourdes Pereto 

Pregoeira  
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E FORNECIMENTO: 

deverá ser entregue, mediante e em conformidade com a 
se programar para sua 

trinta) dias após a 
se programar para sua 


