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REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Aquidauana/MS, 28 de novembro de 2018.
ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2018 - CONVITE Nº
26/2018
ATA DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE
HABILITAÇÂO E PROPOSTAS E RESULTADO
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, as
oito horas na sala de reuniões do Núcleo de Licitação e Contratos da
Prefeitura Municipal de Aquidauana–MS, atendendo ao § 8º do Art.
15 da Lei 8.666/93 reuniram-se três membros da Comissão
Permanente de Licitação-CPL instituída pelo Decreto Municipal nº
003/2018 e demais interessados, para proceder o recebimento dos
envelopes do presente certame que tem como objeto a aquisição de
brinquedos para meninos e meninas os quais serão distribuídos às
crianças dos programas e projetos sociais bem como seus familiares,
e eventuais eventos realizados por esta secretaria pelo período de 12
meses em conformidade com o edital e seus anexos. De início
registramos que o servidor Ranulfo Alves de Menezes (Suplente da
CPL) substituirá na sessão o servidor Luciano Costa Campelo
(Secretário da CPL) por este estar indisponível no momento. Ao
iniciarmos os trabalhos a CPL registra que compareceu
representante de uma empresa, duas protocolaram seus envelopes,
sendo estas participantes: GUILHERME SHAAB (ME), inscrita no
CNPJ/MF sob nº 29.869.597/0001-97; DANILO BORTOLONI CATTI
(ME), inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.021.245/0001-70, representada
por Danilo Bortoloni Catti inscrito no CPF nº 788.145.881-04 e
FLAVIA GUEDES FEITOSA (ME), inscrita no CNPJ/MF sob nº
01.337.894/0001-72. Dando continuidade aos trabalhos, estando
todos de acordo quanto a regularidade do credenciamento, foram
abertos os envelopes Nº 01, onde as empresas GUILHERME SHAAB
(ME) e DANILO BORTOLONI CATTI (ME) foram consideradas
habilitadas, já a empresa FLAVIA GUEDES FEITOSA (ME) foi
considerada inabilitada por apresentar CNAE incompatível,
impertinente e/ou similar ao objeto da licitação. Tendo um quantitativo
de empresas licitantes habilitadas menor que três, a CPL decide
fracassar o certame e encaminha o processo a Procuradoria Jurídica
para análise e parecer. Não havendo mais nada a acrescentar e não
havendo interposição de recursos em todos as fases do certame e
com a concordância de todos a CPL resolve encerrar a presente ata
que após lida e achada conforme vai assinada por todos os
presentes.
Aquidauana/MS, 30 de novembro de 2018.
Antônio Carlos Caetano
Membro da CPL

ADENDO n. 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. 03/2018, após os devidos
tramites elabora o ADENDO n. 01 ao Edital e anexos da Carta
Convite 25/2018, o presente adendo se fez necessário após a
Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo
observar falhas em documentos e planilhas anexas ao projeto, as
quais para serem corrigidas faz-se necessário a substituição dos
seguintes anexos ao projeto: memória de cálculo de
macrodrenagem, memória de cálculo de pavimentação asfáltica,
planilha orçamentária, composição de custo unitário 01,
composição de custo unitário 02, composição de custo unitário
03, cronograma físico financeiro e verificação do BDI, os quais
estão disponíveis no site oficial do Município de Aquidauana,
podendo
ser
acessado
pelo
link
http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes . Tais alterações nas
planilhas alteraram o valor total estimado do convite em epígrafe,
fazendo necessário alterar a cláusula 7.1 do edital. Onde se lê: A
previsão da despesa orçamentária é de R$ 148.735,58 (cento e
quarenta e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito
centavos). Leia-se: A previsão da despesa orçamentária é de R$
114.456,28 (cento e quatorze mil quatrocentos e cinquenta e seis
reais e vinte e oito centavos). O certame será realizado no dia
07/12/2018 às 08:00 no mesmo local inicialmente previsto no edital.
Publique-se.
Aquidauana/MS, 29 de novembro de 2018
Rogério Dumont Silva Ferreira
Presidente da CPL
Ranulfo Alves de Menezes
Suplente da CPL
Murilo Faustino Rodrigues
Membro da CPL
AVISO DE LICITAÇÃO – REPETIÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2018 - CONVITE nº
023/2018.
O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO
DOSUL, torna público para conhecimento dos interessados, que, no
recinto da Comissão Permanente de Licitações, localizado na Rua
Luiz da Costa Gomes, nº 711, Vila Cidade Nova, neste Município,
será realizada, no dia 07 de dezembro de 2018, às 10:00min, a
licitação, na modalidade Convite, do tipo “menor preço global”,
visando a Contratação de empresa para de serviços de elaboração
de projetos de pavimentação, drenagem, acessibilidade, sinalização
vertical e horizontal das seguintes obras: Pavimentação e drenagem
da Av. Dr. Sabino e adjacentes; Pavimentação e Drenagem da Av.
Timóteo Proença e pavimentação e drenagem em vias urbanas do
Bairro Serraria no Município de Aquidauana/MS, incluindo todos os
insumos e despesas necessárias para a execução do objeto em
conformidade com o edital e seus anexos. Os interessados que não
foram convidados poderão (munidos de pen-drive) obter o edital e
seus anexos, no Núcleo de Licitações e Contratos, situado no Paço
Municipal de Aquidauana/MS, nos dias úteis das 07:00 às 11:00
horas, dúvidas quanto ao projeto poderão ser sanadas diretamente
na Secretaria de Planejamento e Urbanismo pelo Telefone (67) 32401438.
Aquidauana-MS 29 de novembro de 2018
Murilo Faustino Rodrigues – Membro da CPL
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