PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 37/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2018
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. 003/2018, torna público o
ADENDO n. 01 ao Edital e anexos do Pregão Presencial n. 018/2018, o presente adendo se fez
necessário afim de incluir dotação orçamentária complementar e após pedido de
esclarecimento enviado à CPL por meio do e-mail licitacao.contratos@gmail.com pela empresa
Souza Comércio de Produtos Nutricionais Hospitalares Eireli no dia 20 de março de 2018, e
também em razão de interposição de impugnação ao edital feita tempestivamente pela
empresa Exitusmed Comercio de Produtos Médico Hospitalares via protocolo geral do Município
no dia 21/03/2018 a qual merece ser parcialmente acatada no que se referem ao itens 13
(impugnação) e 22 (esclarecimentos), visto que após análise da interposição de impugnação
a CPL solicitou explicações a Secretaria Municipal de Saúde a qual o fez por meio do Ofício nº
08/AB/GESAU que serviu para embasar o aceite parcial da impugnação e também a adequação
do item 22, da seguinte forma:
1 – Alterar a descrição do item 13, onde se lê: “ENSURE OU SIMILAR - LATA DE
400 gr - Suplemento nutricional hipercalórico para uso oral ou enteral, indicado para
complementar a alimentação diária de crianças acima de 4 anos de idade, adolescentes,
adultos e idosos, , enriquecido com vitaminas e minerais, fibras, isento de sacarose, sabores
diversos.” Leia-se: “ENSURE OU SIMILAR - LATA DE 400 gr - suplemento Oral especialmente
planejado para oferecer nutrição completa e equilibrada com adição de fruto oligossacarídeos,
com no mínimo 28 vitaminas e minerais essenciais, inclusive antioxidantes, com vitaminas C
e E, selênio, zinco, e beta-caroteno, rico em ácidos graxos mono e polissaturados.”
2 – Alterar a descrição do item 22, onde se lê: “NEOCAT LCP - LATA DE 400gr Fórmula infantil extensamente hidrolisada, com proteínas do soro do leite (80 A 90 Peptídeos
e 10 a 20 aminoácidos livres), com adição de prebióticos, ácidos graxos de cadeia longa Lcpufas Isento De Sacarose, Frutose E Glúten. Indicações: Alimentação desde o nascimento
utilizadas nos casos de insucesso do tratamento com as parcialmente hidrolisadas, de crianças
com alergia a proteína do leite de vaca e/ou de soja.”, leia-se: “NEOCAT LCP - LATA DE 400gr
– fórmula infantil para lactentes, de seguimento para lactentes e/ou crianças de primeira
infância de 0 a 3 anos, destinada a necessidades dietoterápicas especificas com restrição de
lactose e à base de aminoácidos livres, adicionada de ARA, DHA, e nucleotídeos, que não
contém leite e produtos lácteos.”
3 – Incluir na cláusula 13.1 do edital e na cláusula 11.1 da minuta da ata de registro
de preços a dotação orçamentária abaixo:
Órgão:
Unidade:
Funcional:
Projeto/Atividade:
Elemento:
Código Reduzido:

19
19.02
10.122.0208
2.088
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0002(0002)
000191

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
Administração Geral
GESTÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Material de Consumo

Órgão:
Unidade:
Funcional:
Projeto/Atividade:
Elemento:
Código Reduzido:

19
19.02
10.122.0208
2.088
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0014(0014)
000192

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
Administração Geral
GESTÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Material de Consumo

Órgão:
Unidade:
Funcional:
Projeto/Atividade:
Elemento:
Código Reduzido:

19
19.02
10.122.0208
2.088
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0031(0031)
000193

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
Administração Geral
GESTÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Material de Consumo

Considerando que as alterações 1 e 2 do presente adendo poderão afetar a elaboração
das propostas fica a data do certame alterada devendo ocorrer no dia 09 de abril 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.
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