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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ADENDO n. 01 AO EDITAL 
 

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por 
meio de sua Comissão Permanente de Licitações - CPL instituída pelo Decreto 

n.16/2017, torna público o ADENDO n. 01 ao Edital e anexos do Pregão Presencial 
n. 038/2017, o qual objetiva alterar o critério de julgamento considerando que pela 

natureza dos serviços prestados, o critério de julgamento deve ser alterado para 
“MENOR PREÇO GLOBAL, nos seguintes termos:  

1- Alterar o título da capa do edital “folha 1”, ou seja, onde se lê:” 
MENOR PREÇO POR ITEM – REGISTRO DE PREÇO.”, leia-se: “MENOR PREÇO 

GLOBAL – REGISTRO DE PREÇO.”. 
2- alterar o texto do preambulo do edital, da seguinte forma, onde se 

lê: “do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”,”, leia-se: “do tipo “MENOR PREÇO 
GLOBAL”,”. 

3- alterar o texto da clausula 6.2.1 do edital, da seguinte forma, onde 
se lê: “MENOR PREÇO POR ITEM.”, leia-se: “MENOR PREÇO GLOBAL.” 

4 – alterar o texto do item 6.2.2 do edital, da seguinte forma, onde se 

lê: “6.2.2. Os lances ofertados serão sempre correspondentes ao valor unitário 
correspondente dos itens constantes na proposta de preços os quais deverão, 

sagrando-se vencedora a que ofertar o Menor Preço para o item”, leia-se: “6.2.2. 
Os lances ofertados serão sempre correspondentes ao valor global sagrando-se 

vencedora a que ofertar o Menor Preço global.”. 
5- alterar o texto da clausula 6.2.5 do edital, da seguinte forma, onde 

se lê: “MENOR PREÇO POR ITEM”, leia-se: “MENOR PREÇO GLOBAL”. 
6- alterar o texto da primeira folha do Anexo II MINUTA DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, da seguinte forma, onde lê: “MENOR PREÇO POR ITEM”, 
leia-se: “MENOR PREÇO GLOBAL”. 

7- Alterar o texto da cláusula 3.6 da minuta da ATA, anexo II, ou seja, 
onde se lê: ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de 

item,”, leia-se: “ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para a obtenção 
do objeto.” 

8- Alterar o texto da cláusula 7.2 da Minuta da ATA, anexo II, ou seja, 

onde se lê: ”notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para 
o item visando a negociação”, leia-se: “notificará a fornecedora visando a 

negociação”, 
9- Alterar o texto da cláusula 7.3 da Minuta da ATA, anexo II, ou seja, 

onde se lê: "a Comissão Permanente de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das 

penalidades cabíveis.” Leia-se: a Comissão Permanente de Licitação formalmente 
poderá cancelar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízos das penalidades 

cabíveis.”  
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10- Alterar o texto da cláusula 7.5 da Minuta da ATA, anexo II, ou 
seja, onde se lê:  “Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o 
item, poderá o Município de Aquidauana realizar nova licitação para o(s) item(ns), 

sem que caiba direito de recurso”, leia-se: “Na ocorrência de cancelamento da ATA 
de registro de preço, poderá o Município de Aquidauana realizar nova licitação para 

o objeto, sem que caiba direito de recurso.” 
11- Incluir no edital a cláusula 6.2.6. Ao final da sessão, o licitante vencedor 

deverá apresentar em até 24 (vinte e quatro) horas proposta com os respectivos valores 
unitários readequados ao valor global vencido, sendo que, em hipótese alguma, os valores 
unitários deverão ser superiores ao valores inicialmente propostos, sob pena de 
desclassificação. 

Considerando que algumas das alterações do presente adendo podem afetar 
a elaboração da proposta, por força do § 4o do Art. 21 da Lei 8.666/93, a CPL 

resolve alterar a data e horário da Sessão Pública de Licitação para o dia 18 
de maio de 2017 às 08:00h. As demais disposições do Edital ficam inalteradas. 

Publique-se. 
Aquidauana/MS, 05 de maio de 2017 

 
 

Ranulfo Alves de Menezes 
Presidente da CPL 

 

 
 

 

 
 


