ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 095/2017
PREGÃO PRESENCIAL nº 081/2017
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.130/2017, torna público o
ADENDO n. 01 ao Edital e anexos do Pregão Presencial n. 081/2017, o qual objetiva alterar o texto
da justificativa do Termo de Referência anexo ao Edital, a descrição do item 08 da proposta de
preços Anexo VII ao Edital, e consequentemente a data de realização do certame, da seguinte
forma:
1 – Alterar o texto da justificativa do Termo de Referência Anexo ao Edital, ou seja, Onde
se lê: “Para atender os Núcleos das Secretarias Municipais de: Administração, Agrário e Meio
Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Educação, Saúde e Saneamento, e Ação Social, tendo em
vista a urgência em atender os serviços do referido objeto.”. Leia-se: “Para atender futuras
necessidades das Secretarias Municipais de: Administração, Educação, Saúde e Saneamento e
Desenvolvimento Social e Economia Solidária, tendo em vista pequenos reparos a serem realizados
durante um período de 12 (doze) meses, que poderão se fazer necessários nas unidades das
Gerências municipais, possibilitando um atendimento de qualidade aos munícipes (alunos, usuários
da saúde, programas sociais, etc.).”
2 – Alterar a descrição do item 8 do modelo de proposta de preços (Anexo VII ao
Edital),incluindo a palavra “instalação”, ou seja, onde se lê: “Confecção de telas em fibra de
vidro, com armação em alumínio tratado e anonizado, com cantoneiras e baquete rígido, incluindo
materiais e acessórios para execução do serviço. (04-05-9916).” . Leia-se: “Confecção e
instalação de telas em fibra de vidro, com armação em alumínio tratado e anonizado, com
cantoneiras e baquete rígido, incluindo materiais e acessórios para execução do serviço. (04-059916).”.Mesmo que a proposta apresentada pelo licitante traga a descrição anterior do item 8,
tendo apresentado este declaração de aceite do edital, a proposta poderá ser aceita como se
tivesse o texto conforme consta no presente adendo.
3 – Alterar a data de abertura do certame que consta no edital e seus anexos, sendo que
esta será realizada no dia 01 de novembro de 2017 às 08:00, ou seja, onde se lêem: “15 de
setembro de 2017” e “15/11/2017”. Leia-se: “01 de novembro de 2017”.
O presente adendo fez-se necessário após manifestação do controle interno, visto que a CPL
suspendeu a licitação até o esclarecimento dos apontamentos (Diário Oficial do Município nº 810
de 14 de setembro de 2017). Considerando o previsto no Aviso de Licitação Suspensa, a CPL dará
prosseguimento ao certame sendo que Sessão Pública de Licitação será no dia 01 de
novembro de 2017 às 08:00h, na Sala de Licitações nº 1 “2º andar”, situada na Rua Luiz da
Costa Gomes, n° 711 – Vila Cidade Nova, Aquidauana-MS. As demais disposições do Edital ficam
inalteradas. Publique-se.
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