
No item 5.1.3 do Edital, onde se lê 12(doze) meses , LEIA-SE 30(TRINTA) meses, conforme itens 

8.1, do Edital e 6.1, do Termo de Referência 

 

ADENDO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022 

PROCESSO ADMINISTRAÇÃO: FUMEC.2022.00000826-38 

 

A Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC), por intermédio do Senhor 

Pregoeiro, precedeu à Alteração no Edital da Licitação em epígrafe. 

 

1) Alterar o subitem 5.1.3, do Edital nos seguintes termos: 

 

Onde se lê: 

 5.1.3. Descrição detalhada contendo Código BEC, descrição, quantidade de postos, valor mensal 

por posto e valor total anual (12 meses) (fórmula: quantidade de postos x quantidade de diárias 

por posto x valor da diária = PREÇO GLOBAL (que deverá ser o mesmo da Proposta Eletrônica), 

rigorosamente, nos termos das especificações do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, em moeda 

corrente nacional, em algarismos, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de 

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar 

incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAMPINAS – SP), tributos de qualquer natureza e todas as 

despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação 

(A OBSERVÂNCIA DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA É IMPRESCINDÍVEL); 

 

Leia-se:  

5.1.3. Descrição detalhada contendo Código BEC, descrição, quantidade de postos(A), valor 

Diária/Posto(B), Valor da Diária (C) e Total de cada item (AxBxC) e PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA 

(que deverá ser o mesmo da Proposta Eletrônica), rigorosamente, nos termos das especificações 

do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurados à 

data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 

custos, como por exemplo: transportes (PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAMPINAS – SP), 

tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 

fornecimento do objeto da presente licitação (A OBSERVÂNCIA DO ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA É IMPRESCINDÍVEL). 

 

Nos Termos dos itens 8.1, do Edital e 6.1, do  ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

2) Fica mantida data de abertura da Sessão Pública para o dia 21/06/2022 – 9 horas. 

3) Ficam Mantidas as demais condições do Edital, que não colidirem com este ADENDO. 

Campinas, 15 de junho de 2022   

NELSON VOLTA GONÇALVES 

Pregoeiro 



 

 

 

 

    


