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PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 30/2018 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018 

ADENDO n. 01 AO EDITAL 

 

 

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, torna público o 

ADENDO n. 01 ao Edital e anexos do Chamamento Público n. 02/2018, e sua publicação feita da 

página 02 à 14 do Diário Oficial do Município de Aquidauana/MS nº 911 de 28 de Fevereiro de 

2018, o presente adendo se faz necessário a fim de sanar falhas apontadas pela Comunicação 

Interna nº 0052/2018-CGM de 02 de março de 2018, alterando o edital e anexos nos seguintes 

termos:  

1) Alterar a cláusula 22.2 do edital da seguinte forma, onde se lê: “para cada um dos projetos 

elencados no item 1.1", leia-se: “para o projeto alencado no item 2.1”.  

2) Alterar a alínea “c” da cláusula 3.1 do edital da seguinte forma onde se lê: “com no mínimo 

de 3 anos de existência”, leia-se: com no mínimo de 1 ano de existência”.  

3) Alterar a cláusula 8.2.4 do edital da seguinte forma, onde se lê: “conforme o modelo anexo 

IV”, leia-se: “conforme anexo III”.  

4) Alterar a alínea “a” da cláusula 9 do edital da seguinte forma, onde se lê: “com suas 

alterações”, leia-se: “com suas alterações, registrado em cartório de Registro de Pessoas 

Jurídicas”.  

5) Alterar a alínea “h” da cláusula 9 do edital, da seguinte forma, onde se lê: “todos os tributos 

de competência do Município”, leia-se: “todos os tributos de competência do Município ou, 

quando o município não possuir a Certidão de Débitos Gerais, deverão ser apresentadas as 

Certidões Municipais Tributária e Fiscal”.  

6) Alterar o Anexo I - Termo de Referência (Trecho 1, 2 e 3) da seguinte forma, onde se lê: 

“OBJETIVO GERAL DO FINANCIAMENTO:”, leia-se: “OBJETIVO GERAL DO TERMO DE 

FOMENTO:”.  

 

As demais disposições do Edital ficam inalteradas. Publique-se. 

 

Aquidauana/MS, 05 de março de 2018 

 

 

 

 

 

Odilon Ferraz Alves Ribeiro                       Euclides Nogueira Júnior  

     Prefeito Municipal     Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


