
 

 CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA 

Estado de Mato Grosso do Sul 

  

PRIMEIRO ADENDO COM AVISO DE REPETIÇÃO DE 
PREGÃO PRESENCIAL 

 
PROCESSO  Nº 002/202021 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS, através do Pregoeiro e equipe de apoio, 

nomeado através da Portaria no 007/2021, de 10 de fevereiro de 2021, COMUNICA que 

será realizada licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, visando a contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças 

de uso de softwares aplicativos (cessão de uso) com serviços de suporte técnico e a 

atualização das licenças com: Gestão de Contabilidade (financeiro, orçamentária, LRF, 

LDO, LOA, PPA e SICON), Gestão de Transparência-web, Gestão de Patrimônio, Gestão 

de Frotas, Gestão de Compras/Licitação (cotação-web, requisição-web, almoxarifado-web e 

solicitação-web), Gestão de Pregão Presencial, Gestão de Contratos, Gestão de Controle 

de Protocolo-web/Processo-web, Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento/RH 

(serviços web). A Câmara Municipal de Brasilândia – MS, torna pública a seguinte 

ALTERAÇÃO do edital: fica excluído o item 4.1.1, sendo assim podendo participar do 

presente certame licitatório qualquer empresa do ramo de atividade compatível com esta 

licitação. Considerando que a Licitação agendada para o dia 10/03/2021, não compareceu 

nenhuma empresa que atendia o edital, sendo assim foi declarado a licitação deserta. 

Assim fica agendada a Repetição da Licitação para a sessão e abertura dos envelopes fará 

realizar-se no dia 25/03/2021 às 08:00 horas (MS), na sala de reunião da Câmara 

Municipal, localizada na Rua Alameda Arthur Hoffig, 1.175, Jardim Camargo, Brasilândia, 

Estado de Mato Grosso do Sul. No caso de impedimento da realização do certame licitatório 

na data fixada, o mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o 

impedimento da realização do Certame. 

Os interessados deverão retirar o presente edital no site oficial da Câmara 

Municipal de Brasilândia, http://www.cmbras.ms.gov.br/ clicando na aba de Licitações e 

Contratos , em caso de dúvida nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira 

das 07:00 às 11:00 (MS), pelo telefone (67) 3546-1204 ou e-mail:  

licitacao@cmbras.ms.gov.br. 

 
Brasilândia - MS, 10 de março de 2021. 

 
 
 
 

Mirian Cristina do Vale 
Presidente da Comissão de Licitação 
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