Prefeitura Municipal de Passa Quatro
Estado de Minas Gerais

ADENDO AO EDITAL Nº. 006/2017

Processo Licitatório nº. 015/2017
Pregão Presencial nº. 006/2017

No intuito de ajustar e adequar o Edital, decidiu a Pregoeira, no uso de suas atribuições confeccionar
ADENDO ao Edital supramencionado anulando o item 5.3 do edital e seus subitens, bem como a
observação nº 2 do Anexo I – Termo de referência. Esta anulação se deu devido a impossibilidade
em disponibilizar o programa instalador MaqProposta no site da Prefeitura, por motivos de
problemas técnicos. Ficam alteradas também informações conforme seguem:

Pregoeiro:
Onde se lê: Carlos Alberto de Moura – Pregoeiro.
Leia-se: Patrícia Esther Caetano Guedes – Pregoeira.

Exclusão do Item:
5.3 – Além da proposta impressa, deverá também ser apresentada a proposta
digitalizada pelo programa maqproposta (programa de digitalização de propostas),
disponível para download no site www.passaquatro.mg.gov.br junto ao Edital que
contém a relação dos materiais para licitação;
5.3.1 – O arquivo gerado deverá ser gravado em disquete, pen-drive, CD ou qualquer
outro meio de armazenamento de dados e fornecido para o Pregoeiro no momento da
entrega do Envelope nº 01 – Proposta, para a importação dos preços e a marca dos
produtos ofertados pelo proponente;
5.3.2 – A proposta poderá ser apresentada no modelo gerado pelo programa
maqproposta ou pelo modelo proposto no Anexo VIII, sendo opcional a escolha pelo
licitante;
5.3.3 – Fica o licitante responsável por qualquer erro de digitação e havendo
divergência entre as propostas, prevalecerá a proposta impressa;
5.3.4 – Havendo divergência entre a coluna de descrição do produto por escrito e a
coluna de unidade, prevalecerá à coluna descrição.

E do Item:
1. A relação de materiais (Anexo I do Edital), poderá ser apresentada em via impressa pelo
programa maqproposta (programa de digitalização de propostas), disponível para
download no site www.passaquatro.mg.gov.br que contém a relação dos materiais para
licitação;
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2.1 – O arquivo gerado deverá ser gravado em disquete, pen-drive, CD ou qualquer outro
meio de armazenamento de dados e fornecido para o Pregoeiro no momento da entrega do
Envelope nº 01 – Proposta, para a importação dos preços do proponente;
2.2 – Fica o licitante responsável por qualquer erro de digitação e havendo divergência entre
as propostas, prevalecerá a proposta impressa;

Demais itens e condições do edital permanecem inalterados.

Itanhandu, 30 de Janeiro de 2017

____________________________________
Patrícia Esther Caetano Guedes
Pregoeira
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