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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78/2019 

ADENDO Nº 01 AO EDITAL DE CONVITE Nº 10/2019  

 

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por meio de sua Comissão 

Permanente de Licitações - CPL, vem por meio deste, a fim de atender à solicitação da 

Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo por meio da CI nº 

663/2019/Planejamento, ou seja: incluir a alínea “k)” da sub-cláusula “51.1” do edital com a 

seguinte redação: “J). Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional em nome da licitante, 

fornecido por pessoa(s) de direito público ou privado. Comprovando a execução nas quantidades 

mínimas e dispostas no quadro constantes na CI nº 663/2019/Planejamento, disponível no site 

oficial do Município, que pode ser acessado pelo link 

http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes, contendo o telefone e/ou e-mail do emitente 

para fins de aferição caso necessário.”  E conforme CI nº 664/Planejamento, e sanar 

divergências no quantitativo entre a memória de cálculo e planilhas orçamentárias, devendo ser 

desconsiderado a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico Financeiro anexo ao edital, 

devendo ser considerado os disponibilizados no site oficial do Município anexo a CI nº 

664/Planejamento, que pode ser acessado pelo link 

http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes. Alterar a cláusula 7.1 do edital da seguinte 

forma: onde se lê: “A previsão da despesa orçamentária é de R$ 231.447,29 (duzentos e trinta 

um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos). As despesas correrão a 

conta da dotação abaixo, estando previsto ser executada partes em 2019 e partes em 2020, a 

qual poderá ser substituída ou acrescida por meio do devido trâmite legal:” leia-se: “A previsão 

da despesa orçamentária é de R$ 235.363,25 (duzentos e trinta e cinco mil trezentos e sessenta 

e três reais e vinte e cinco centavos). As despesas correrão a conta da dotação abaixo, estando 

previsto ser executada partes em 2019 e partes em 2020, a qual poderá ser substituída ou 

acrescida por meio do devido trâmite legal:”. A data de realização do certame será alterada 

para as 08:00 do 27 de novembro de 2019. 

Aquidauana/MS, 20 de novembro de 2019 
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Murilo Faustino Rodrigues 

Presidente da CPL 
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