
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 

 

ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E ALTERAÇÃO DE 

ABERTURA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7197/2022 

PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2022  

 
1º Adendo ao Pregão Presencial n° 19/2022, que tem como objeto a Contratação de 
empresa para execução de serviços de manutenção, conservação e limpeza do 
cemitério municipal na sede do Município de Sidrolândia - MS. 
 
Excluir do Edital o subitem 9.1.4.4 e os incisos I, II e III:  
 

9.1.4.4 Na participação da presente licitação será exigida caução 
correspondente a 1% (um por cento) do valor estabelecido no edital, sob 
forma de garantia devendo ser protocolada na Prefeitura Municipal de 
Sidrolândia até a data de abertura desta licitação, sem prejuízo da garantia 
de contratação. Não havendo expediente na data aqui fixada, o recolhimento 
deverá ser realizado no dia útil imediatamente posterior. 

 
I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda, Fiança Bancária ou Seguro Garantia. 
II. A licitante tida como vencedora da presente licitação poderá fazer uso da 
caução de que trata este sub item, quando da formalização da garantia 
contratual. 
III, A caução referida neste subitem será devolvida às demais licitantes tão 
logo seja formalizada a contratação 
 

Excluir do Termo de Referência o subitem 12.1.4 e os incisos I, II e III:  
 

12.1.4 Na participação da presente licitação será exigida caução 
correspondente a 1% (um por cento) do valor estabelecido no edital, sob 
forma de garantia devendo ser protocolada na Prefeitura Municipal de 
Sidrolândia até a data de abertura desta licitação, sem prejuízo da garantia 
de contratação. Não havendo expediente na data aqui fixada, o recolhimento 
deverá ser realizado no dia útil imediatamente posterior. 

 
I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo 

estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro 
em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, 
Fiança Bancária ou Seguro Garantia. 
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II. A licitante tida como vencedora da presente licitação poderá fazer uso da 
caução de que trata este sub item, quando da formalização da garantia 
contratual. 
III - A caução referida neste subitem será devolvida às demais licitantes tão 
logo seja formalizada a contratação 
 

O presente adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação do Pregão 
Presencial n° 19/2022, ficando ratificada todas as demais itens e condições do edital. 
 
ALTERA-SE A DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE 
PREÇOS PARA: 27 de março de 2023 as 08:00 horas, no endereço eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br 
 
RETIRADA DO EDITAL: O Edital deve ser obtido exclusivamente no Site da Prefeitura 
Municipal, htpp://www.sidrolandia.ms.gov.br/ no link “licitações”. 

 
Sidrolândia-MS, 13 de março de 2023. 

 
 

___________________________________________ 
Marcus Vinícius Rossettini de Andrade Costa 

Chefe da Divisão de Compras e Licitação 

http://www.licitacoes-e.com.br/

