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ADENDO I 
 

1- Devido erro material na digitação, segue alteração do valor total do edital e 
inclusão do item 8.2 conforme abaixo: 
Onde se lê: 

8.1 - O valor total máximo estimado para esta licitação é de R$ 75.239,17 (setenta e 
cinco mil duzentos e trinta e nove reais e dezessete centavos) sendo para o lote 
01 R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais) para o lote 02 R$ 1.426,66 (um mil 
quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) para o lote 03 R$ 
6.886,00 (seis mil oitocentos e oitenta e seis reais) para o lote 04 R$ 8.792,90 (oito 
mil setecentos e noventa e dois reais e noventa centavos) e para o lote 05 R$ 
53.813,61 (cinquenta e três mil oitocentos e treze reais e sessenta e um centavos). 
8.1.1 O pagamento será em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal 
devidamente assinada pelo responsável da Secretaria de Esportes, Educação e 
Assistência Social.  

 
Leia-se: 

8.1 - O valor total máximo estimado para esta licitação é de R$ 82.844,17 (oitenta e 
dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos) sendo para 
o lote 01 R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais) para o lote 02 R$ 1.426,66 
(um mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) para o lote 03 
R$ 6.886,00 (seis mil oitocentos e oitenta e seis reais) para o lote 04 R$ 8.792,90 
(oito mil setecentos e noventa e dois reais e noventa centavos) e para o lote 05 R$ 
R$ 7.605,00 (sete mil seiscentos e cinco reais) Lote 06 R$ 53.813,61 (cinquenta e 
três mil oitocentos e treze reais e sessenta e um centavos). 
8.1.1 O pagamento será em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal 
devidamente assinada pelo responsável da Secretaria de Esportes, Educação e 

Assistência Social.  
8.2 O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias. 

 
   
2- Devido à alteração não demandar mais prazo, visto estar dentro do prazo 
legal para recebimento das propostas, permanece o mesmo prazo estabelecido no 
no edital com abertura dia 14/12/2018 ás 14h00min, para apresentação da 
documentação e as propostas conforme art. 21 § 4º da Lei 8.666/93. 
 
 

 Medianeira, 06 de dezembro de 2018.     
 
   

 
Vânia Raquel Furmann Moreira – Pregoeira 

 


