PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
Processo administrativo n° 036/2021.

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Pregoeira, torna público para
conhecimento dos interessados o aviso do ADENDO AO EDITAL mencionado em epígrafe, em
respeito ao princípio da ampla concorrência, bem como os artigo 3°, inciso II da lei n.
10.520/2002, art. 21, §4 da lei 8.666/1993 e art. 5° da Medida Provisória n° 1.047/2021.
1. DAS ALTERAÇÕES:
1.1. Fica alterada a redação do texto referente ao item 6 do Anexo I Termo De Referência,
indicando novas especificações mínimas para atendimento do objeto, passando a vigorar com a
seguinte alteração:
“ITEM N° 6 – Mascara N95 (PFF2), descartável especifíca para isolamento respiratório, fechada, tipo
personal respirador, filtro 95% de eficiencia para particulas maiores que 0,3m de diametro, atóxica,
hipoalergica e inodora, embaladas individualmente, na parte externa deverão estar fixados 02 (dois) tirantes
elásticos presos através de 04 grampos, um clipe para ajuste nasal metálico e de material ajustável e a
parte interna superior possuir uma tira de espuma, devendo possuir Certificado De Aprovação (CA)
impresso no corpo da máscara, certificado INMETRO e registro no Ministério da Saúde”.

2. DA SESSÃO.
2.1. Por se tratar de alterações nas especificações no item n° 06 da licitação, será reaberto o
prazo legal de publicação, porém, por se tratar de materiais para combate a pandemia da COVID
– 19, o prazo legal será reduzido pela metade, com base no art. 5° da Medida Provisória n°
1.047/2021.
Nesse passo, o certame passa a ser as 08 horas do dia 19 de maio de 2021.
3. DEMAIS ASSUNTOS.
3.1. Todos os demais assuntos inerentes ao Edital e ao Termo de Referência, permanecem
inalterados.
Batayporã - MS, 05 de maio de 2021.
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