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PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 62/2018 

PREGÃO PRESENCIAL nº 34/2018 

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, em razão de pedido de 

esclarecimentos pela empresa Centro Oeste Medical, promoveu e torna público o ADENDO n. 01 

ao Edital e Termo de Referência do Pregão Presencial nº. 34/2018, nos seguintes termos:  

1 – Alterar a cláusula 13.1 do edital da seguinte forma, onde se lê: “13.1 - A previsão da 

despesa orçamentária é de R$ 500.618,00 (quinhentos mil seiscentos e dezoito reais), sendo 

que propostas com valor total superior ao previsto na presente cláusula poderão ser 

desclassificadas.”, leia-se: “13.1 - A previsão da despesa orçamentária é de R$ 403.589,63 

(quatrocentos e três mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos), sendo 

que propostas com valor total superior ao previsto na presente cláusula poderão ser 

desclassificadas.” 

2 – Alterar no Termo de Referência (anexo I) os valores unitários e totais dos itens 68, 69, 238, 

378, 472 e 554 e arredondar os valores unitários e totais de todos os itens do Termo de 

Referência (Anexo I) para duas casas decimais, conforme disponível no site oficial do Município 

na aba Licitações, o qual pode ser acessado pelo link 

http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes. 

Considerando que as observações, que promoveram as alterações, que ocasionaram a 

suspensão do pregão em epígrafe, fica desde já marcada a nova data de realização do certame 

que será no dia 14 de Junho de 2018 às 08:00, as demais disposições do Edital ficam 

inalteradas. Publique-se. 

 

Aquidauana/MS, 29 de maio de 2018 
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