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Adendo ao Pregão Eletrônico nº 16/2020 , relativo ao Processo nº 66/2020 ,
tendo como objeto a “Aquisição de rolos compactadores de massa asfáltica,
destinados à execução dos serviços de tapa-buracos objetivando a
manutenção das vias públicas do Município de Dourados-MS”.

O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria
Municipal de Fazenda, por intermédio do seu Departamento de Licitação,
atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em
decorrência do período excepcional que vivenciamos, qual seja, a pandemia
causada pela contaminação pelo Covid-19, efetua por meio deste instrumento
alteração ao texto original do Termo de Referência e da Minuta de Contrato,
respectivamente, Anexos III e IV do edital em epígrafe.

1. DO TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. Da Alteração

1.1.1. Altera-se a redação do subitem 9.1. que trata do prazo de entrega, que passa
a viger com a seguinte redação:

“9.1. A entrega deverá ser em parcela única, após a conclusão e formalização
do Processo Licitatório, com a assinatura do contrato, com prazo de entrega
de até 60 (sessenta) dias , após emissão da Autorização de Fornecimento
(AF) pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, respeitando os
quantitativos, as condições especificadas no Processo Licitatório.”

2. DA MINUTA DE CONTRATO

2.1. Da Alteração

2.1.1. Altera-se a redação da subcláusula 8.2.2. que trata do prazo de entrega, que
passa a viger com a seguinte redação:

“8.2.2. A entrega deverá ser efetuada em parcela única, no prazo de até 60
(sessenta) dias , contados do recebimento da Autorização de Fornecimento
(AF) emitida pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e respectivo
empenho, assinada pelas partes e far-se-ão de acordo com as exigências
contratadas”.

O presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação do Pregão
Eletrônico nº 16/2020, ficando ratif icadas todas as demais cláusulas e condições e
seus anexos no que não colidirem com as deste Adendo, inclusive quanto à data
da sessão pública para o julgamento do certame.

Dourados-MS, 01 de abr i l de 2020 .
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