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REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75/2019
CONVITE N. º 09/2019
ADENDO Nº 01 AO EDITAL
O município de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua
Comissão Permanente de Licitações - CPL instituída pelo Decreto n. 055/2019, torna público
o ADENDO nº. 01 ao Edital e anexos do CONVITE n. 09/2019, o presente adendo se fez
necessário em razão do erro material visível na somatória dos subtotais das planilhas
orçamentárias e no valor previsto para o processo constante na cláusula 7.1 do edital, que
por um lapso foi inserido o valor constante no Termo de Referência o qual não condiz com a
realidade, sendo necessário alterar a cláusula 7.1 do edital e o Termo de Referência que
consta no processo (folha 42) da seguinte forma: onde se lê: “R$ 31.187,62 (trinta e um
mil cento e oitenta e sete reais e dois centavos). As despesas correrão a conta da dotação
abaixo, estando previsto ser executada em 2019,”. Leia-se: “R$ 30.135,06 (trinta mil cento
e trinta e cinco reais e seis centavos centavos). As despesas correrão a conta da dotação
abaixo, estando previsto ser executada parte em 2019 parte em 2020,”. Devendo ser
consideradas a planilhas não desoneradas para elaboração das propostas de preços.
Passando a ser considerado R$ 16.659,07, o valor total da planilha não desonerada referente
a reforma parque infantil praça matriz.
Tendo em vista que tal alteração afetará a elaboração da proposta, a data de
realização do certame fica prorrogada para o dia 08 de novembro de 2019 às 14:00, as
demais disposições do edital continuam inalteradas. Publique-se.
Aquidauana/MS, 02 de setembro de 2019
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