
 
PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019 

processo administrativo n° 095/2019 
 
O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados o aviso do ADENDO AO EDITAL acima mencionado, 
a reabertura da licitação em epigrafe nos termos do artigo 4, e incisos da Lei 
Federal n. 10.520/2002. 
1.  DAS ALTERAÇÕES 
1.1.  Fica alterado o item 1.2. do edital, indicando nova data para realização da 
sessão de julgamento da proposta de preço e habilitação referente ao certame em 
epígrafe, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“1.2. As propostas dos interessados serão recebidas pelo pregoeiro designado pela 
Portaria nº 171/2019 de 29/10/2019, publicada no Órgão de divulgação oficial do 
Município, no dia 30 de outubro de 2019, data e horário da sessão de julgamento 
do certame, devendo ser entregues no dia 05 de dezembro de 2019 às 
08h00min (Horário Local).” 
1.2.  Fica alterada a redação do texto referente ao item “7.9.”, que passa a vigorar 
com a seguinte alteração:  
Onde se lê:  
“7.9. Os documentos encaminhados via correio deverão chegar ao conhecimento 
do pregoeiro em até 15(quinze) minutos anteriores ao horário indicado para início 
da sessão, sob pena de serem recusados por este e encaminhados a origem pelo 
setor competente.”  
Leia se: 
“7.9. As empresas que optarem por não credenciar representantes, deverão 
providenciar o protocolo de seus envelopes, em até 30(trinta) minutos anteriores 
ao horário indicado para início do certame, sob pena de ficar impedida de participar 
do certame.” 
1.3.  Além das alterações supracitadas também serão inclusos os seguintes itens 
ao edital em epigrafe: 
“7.12. Aos representantes não credenciados será defeso a apresentação dos 
envelopes referentes a proposta de preço a habilitação, desde que satisfeitas as 
condições estabelecidas no item “7.11.”, sob pena de ficar impedida de participar 
do certame.” 
“20.12. O Pregoeiro, poderá suspender o presente certame, sempre que houver a 
necessidade de realização de diligências, para sanar duvidas ou solicitar parecer 
técnico, lavrando em ata todas as suas manifestações e decisões.” 
2. DA SESSÃO REALIZIDA NO DIA 07/11/2019 
2.1.  Ficam revogados os atos praticados na sessão realizada no dia 07/11/2019, 
sendo que as empresas participantes deverão apresentar novos documentos na 
sessão que será realiza na data de 05 de dezembro de 2019, observando o 
disposto em edital e suas alterações.” 
3. DEMAIS ASSUNTOS  

3.1. Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, permanecem 
inalterados. 
Batayporã/MS, 22 de novembro de 2019. 
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