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PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 62/2018 

PREGÃO PRESENCIAL nº 33/2018 

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. 03/2018, torna público o ADENDO n. 

01 ao Edital e anexos do Pregão Presencial n. 33/2018, nos seguintes termos: 1 – por 

inconsistência com a cláusula “9.1” faz-se necessário alterar a cláusula “9.2.1” do edital, ou 

seja, onde se lê: “9.2.1 – O prazo de 48 (quarenta e oito) horas poderá ser prorrogado uma 

única vez, por meio de solicitação devidamente justificada pela licitante e aceita pelo Município", 

leia-se: “9.2.1 – O prazo de 72 (setenta e duas) horas poderá ser prorrogado uma única vez, 

por meio de solicitação devidamente justificada pela licitante e aceita pelo Município”; 2 – Para 

adequar a nomenclatura, faz-se necessário alterar a alínea “c)” da cláusula 7.1.3 do edital, ou 

seja, onde se lê: “c) Alvará/Permissão (vigente), que autorize/permita a exploração de serviço 

de transporte escolar, expedido pelo Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana/MS 

(Art.5º Decreto Municipal nº 63/2018)”, leia-se: “c) Alvará/Permissão municipal (vigente), que 

autorize/permita a exploração de serviço de transporte escolar no município de Aquidauana/MS, 

podendo ser feito pelo Certificado de Cadastro para Transporte Escolar – CCTE emitido pelo 

Núcleo de Transito do Município de Aquidauana/MS. (Art.5º Decreto Municipal nº 63/2018)“. Por 

considerarmos que as alterações não se referem a elaboração das propostas, as demais 

disposições do Edital ficam inalteradas. Publique-se. 

 

Aquidauana/MS, 15 de maio de 2018 

 

 

 

 

 

 

Rogério Dumont Silva Ferreira        Ranulfo Alves de Menezes         Murilo Faustino Rodrigues 

         Presidente da CPL                       Suplente da CPL                       Membro da CPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


