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Processo Administrativo nº 306/2021 

Pregão Eletrônico nº 53/2021 - Adendo nº 01 ao Edital 

 
 
O município de Aquidauana/MS, por meio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), 
considerando que a sessão do pregão eletrônico no dia 24/11/2021 foi deserta, efetuou ajustes 
nos quantitativos e a fim de se atrair mais interessados, efetuou revisão dos valores, sendo assim, 
vem promover o presente adendo da seguinte forma:  
 
1. Alterar a subcláusula “13.1” do edital da seguinte forma:  
 
- Onde se lê:  
“13.1 – – A previsão da despesa orçamentária é de R$ 52.134,06 (cinquenta e dois mil, cento 
e trinta e quatro reais e seis centavos), 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$ 113.459,95 (cento e treze mil 
quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), sendo que propostas 
com valor total superior ao previsto na presente cláusula poderão ser desclassificadas.”  
 
2. Alterar em quaisquer lugares do Edital, Termo de Referência e/ou outro anexo ao 
edital da seguinte forma:  
 
- Onde se lê:  
“R$ 52.134,06 (cinquenta e dois mil, cento e trinta e quatro reais e seis centavos).”  
- Leia-se:  

“R$ 113.459,95 (cento e treze mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco 
centavos).”  
 
- Onde se lê: “Entrega: em até 05 (cinco) dias corridos”  
- Leia-se: “Entrega: em até 15 (cinco) dias úteis.” 
 
3. Alterar no anexo I termo de Referência e no Anexo VI Proposta de preços o 
quantitativo e valor de referência da seguinte forma:  
 
- Onde se lê:  

Itens  Discriminação dos Produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 

1 Inalterado Un  3          3.201,50            9.604,50  

2 Inalterado Un  10          3.227,75          32.277,50  

3 Inalterado Un  1          2.902,70            2.902,70  

4 Inalterado Un  3          1.270,87            3.812,61  

5 Inalterado Un  1          3.536,75            3.536,75  

 
- Leia-se:  
Itens  Discriminação dos Produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 

1 Inalterado Un  6          3.403,88          20.423,28  

2 Inalterado Un  20          3.545,55          70.911,00  

3 Inalterado Un  3         3.215,67            9.647,01  

4 Inalterado Un  6         1.452,19            8.713,14  

5 Inalterado Un  1         3.765,36            3.765,36  

 
Neste mesmo ato, marca a repetição do certame para o dia 24/02/2022 no mesmo 

local e horário constante no edital, as demais disposições do edital inalteradas, publique-se. 
 

Aquidauana/MS, 11 de fevereiro de 2022. 
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