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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/0008-PG 

 
ADENDO II – ERRATA 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC 
PANTANAL. 
 
 

Comunicamos alteração no Edital, conforme abaixo: 
 
Onde se lê: 
 
“Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão de 
manutenção preventiva e corretiva de máquinas, veículos e equipamentos do Polo 
Socioambiental Sesc Pantanal, através de cartão pós-pago.” 
 
Leia-se: 
 
“Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão de 
manutenção preventiva e corretiva de máquinas, veículos e equipamentos do Polo 
Socioambiental Sesc Pantanal.” 
 
O objeto da licitação passou por revisões, sendo excluída a necessidade de 

fornecimento de cartões magnéticos. Portanto, tanto no Edital quanto Anexo IV - Termo de 
Referência, devem ser desconsideradas qualquer informação relativo ao fornecimento de 
cartões. 

 
Onde se lê 
 
“4.5.1 Deverá apresentar o preço representado por taxa percentual fixa, expressa em 
duas casas decimais, sobre os serviços a serem utilizados pelo Polo Socioambiental, 
conforme ANEXO I em moeda corrente nacional, incluindo, obrigatoriamente, todas 
as despesas com encargos sociais, tributos, (inclusive o ICMS do Estado de Mato 
Grosso, para aquelas empresas que sejam de outra praça), descontos, emolumentos, 
impostos, fretes, materiais, transportes, despesas diretas e indiretas em geral e 
demais condições de fornecimento que sejam devidas em decorrência, direta e 
indireta, do fornecimento do objeto desta licitação.” 
 
Leia-se: 
 
“4.5.1 Deverá apresentar o preço representado por taxa percentual fixa, expressa em 
duas casas decimais, sobre os serviços a serem utilizados pelo Polo Socioambiental, 
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conforme ANEXO I em moeda corrente nacional, sendo permitida taxa 
negativa/menor que zero, ou seja, desconto, incluindo, obrigatoriamente, todas as 
despesas com encargos sociais, tributos, (inclusive o ICMS do Estado de Mato 
Grosso, para aquelas empresas que sejam de outra praça), descontos, emolumentos, 
impostos, fretes, materiais, transportes, despesas diretas e indiretas em geral e 
demais condições de fornecimento que sejam devidas em decorrência, direta e 
indireta, do fornecimento do objeto desta licitação.” 
 
Além disso, comunicamos inclusão do item 6.3.1.1 no Edital: 
 
“6.3.1.1 As licitantes poderão ofertar Taxa de Administração Negativa/menor que 
zero” 
 
Ademais, informamos a exclusão o item 6.8 da Cláusula Sexta do Anexo V – Minuta 

de Contrato. 
 

Ficam mantidas as demais disposições contidas no instrumento convocatório 
e seus anexos, desde que não conflitem com o disposto neste Adendo. 

 
Várzea Grande/MT, 24 de maio de 2022. 

 
 
 
 

Comissão de Licitação 
Polo Socioambiental Sesc Pantanal 

 

 


