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Licitações Dourados <licitacoes@dourados.ms.gov.br>

ENC: IMPUGNAÇÃO PP 01/2021 - DOURADOS  
Departamento de Licitação do Município de Dourados-MS
<licitacoes@dourados.ms.gov.br>

15 de dezembro de 2021
10:28

Para: editais@costaoesteserv.com.br

Bom dia,

Referente ao esclarecimento sobre o item 2.1, referente às documentações das cooperativas, informamos que foi
feito um adendo excluindo-as do edital, conforme mencionado na alteração publicada nos diários oficiais do Estado e
Município, na data de ontem, como já informado anteriormente. 
Como descreve o Aviso de Alteração, o Adendo n° 01 está disponível no site da prefeitura, no mesmo local onde se
encontra o edital questionado. 
Segue redação:

  AVISO DE ALTERAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2021 

Comunicamos que, acatando parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município, o Departamento de
Licitação efetuou por meio do Adendo nº 1, alteração ao texto do edital em epígrafe. PROCESSO: nº 252/2021/
DL/PMD. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação de
vias, logradouros, parques, praças e espaços públicos, nestes inclusos escolas, unidades de saúde e Centros de
Educação Infantil do Município de Dourados-MS, com o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas,
implementos, veículos, ferramentas, combustíveis, equipe técnica com trabalhadores habilitados e com experiência
bem como demais insumos que se fizerem necessários para prestação dos serviços. DISPONIBILIDADE DO
ADENDO: O Adendo está disponível no Departamento de Licitação, localizado na Secretaria Municipal de
Fazenda, Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal-CAM, sito na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque
dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS, ou ainda, na homepage “www.dourados.ms.gov.br”, no menu
Serviços > Licitação > Mês de Publicação. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: Ressalta-se que as alterações
procedidas em nada comprometem a formação dos preços, desta forma, fica mantida a data da sessão pública para
o julgamento do certame em 21/12/2021. DO LOCAL DA NOVA SESSÃO: Informamos, ainda, que a sessão pública
de julgamento do certame, será realizada no Auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), sito na Rua
Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS. INFORMAÇÕES: No telefone
(0XX67) 3411-7755 ou pelo e-mail - pregao@dourados.ms.gov.br Dourados, 10 de dezembro de 2021. Vander
Soares Matoso Secretário Municipal de Administração.  (grifo próprio).  

At.te,
Comissão de Licitação
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