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PROCESSO ADMINISTRATIVO n. º 14/2020 

CONVITE N. º 02/2020 

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. 007/2020, 

torna público o ADENDO n. 01 ao Edital e anexos do CONVITE n. 02/2020, o 

presente adendo se fez necessário em razão de falhas observadas por meio de 

impugnação a edital conforme Aviso de Decisão de Suspensão publicado no DOEM 

nº 1407 (01/04/2020), após encaminhar o processo ao setor responsável este, por 

meio da CI nº 169/2020/PLANEJAMENTO, devolveu na presente data o Processo e o 

novo Termo de Referência, o novo Memorial Descritivo, a nova Planilha 

Orçamentária, a nova Composição de Custos Unitários, o novo BDI, O novo 

Cronograma Físico Financeiro e o Demonstrativo de Cotações de Mercado que 

passam a ser considerados anexos ao Edital sendo estes anexos inseridos por meio 

do presente Adendo, devendo ser desconsideradas os que inicialmente constavam 

anexos ao Edital. Também é anexo ao presente adendo a CI nº 

169/2020/Planejamento. O valor previsto no edital em sua cláusula 7.1 também 

será alterado, da seguinte forma: 

1-  onde se lê: “R$ 156.409,99 (cento e cinquenta e seis mil quatrocentos 

e nove reais e noventa e nove centavos).”. Leia-se: “R$ 315.266,84 

(trezentos e quinze mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e 

quatro centavos)”.  

2- Por meio dos anexos do presente adendo ficam substituídos no 

processo:   o Termo de Referência, o Memorial Descritivo, a Planilha 

Orçamentária, a Composição de Custos Unitários, o BDI, o Cronograma 

Físico Financeiro e o Demonstrativo de Cotações de Mercado, todos 

encaminhados pela CI nº 169/2020/PLANEJAMENTO (em anexo). 

Tendo em vista o previsto no Aviso de Decisão de Suspensão, a data de 

realização do certame fica marcada para o dia 17 de abril de 2020 às 08:00, as 

demais disposições do edital continuam inalteradas. Publique-se. 

Aquidauana/MS, 07 de abril de 2020 
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