ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Secretaria Municipal de Finanças
Núcleo de Licitações e Contratos
Rua Luiz da Costa Gomes, n° 711, Vila Cidade Nova, Aquidauana – MS – CEP 79200-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 124/2017
PREGÃO PRESENCIAL nº 100/2017
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. 100/2017, o presente adendo se fez
necessário após pedido de esclarecimento enviado à CPL por meio do e-mail
licitacao.contratos@gmail.com no dia 06 de dezembro de 2017, após análise do pedido de
esclarecimento e entendendo que no orçamento apresentado para a abertura do certame não
contempla tais exigências, consideramos ser necessário suprimir do edital as alíneas “b” e “c” da
sub-cláusula 7.1.3, sendo estas:
“b) Declaração emitida pela empresa licitante, de que disponibilizará, na data de assinatura do
contrato, profissional detentor de formação acadêmica na área de comunicação, que será
responsável por acompanhar a prestação dos serviços de que trato o objeto desta licitação e seu
vínculo com a contratada deverá ser comprovado com Carteira de Trabalho, Contrato Social ou
de Prestação de Serviço.
c) Apresentar declaração de que disponibilizará, na data da assinatura do contrato, preposto
responsável pela interlocução e execução dos serviços.”
Considerando que a alteração afetará a elaboração das propostas fica a data do certame
alterada devendo ocorrer no dia 08 de janeiro de 2018 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.
Aquidauana/MS, 07 de dezembro de 2017

Rogério Dumont Silva Ferreira
Presidente da CPL
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Suplente da CPL
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