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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2020 

ADENDO Nº 02 AO EDITAL 
 
 
O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por meio de sua 

Comissão Permanente de Licitações - CPL instituída pelo Decreto nº 92/2020, a pedido da 

Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo por meio da CI nº 
625/2020/PLANEJAMENTO, torna público o ADENDO n. 02 ao Edital e anexos do Pregão 
Presencial nº 43/2020, o presente adendo se fez necessário em razão de ajustes e melhorias no 
projeto de termo de referência apresentado, sendo acrescentado as alíneas “b)”, “c)” e “d)” na 
cláusula “7.1.3” do edital da seguinte forma: 

7.1.3 – Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) (...) 
b) “Comprovante de registro ou inscrição da licitante e do Técnico Responsável na 

entidade profissional competente (exemplo: registro no CREA/MS ou visto deste, no caso de 
empresas não sediadas no Estado).  

c) “Comprovação pela Empresa licitante de ter executado serviços de características e 
complexidades semelhantes nas parcelas de maior relevância (itens prioritários) compatíveis 
com o objeto desta licitação, através de certidão(ões) ou atestado(s), em nome da própria 
licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado  devidamente registrado 

entidade profissional competente (exemplo: registro no CREA/MS ou visto deste, no caso de 
empresas não sediadas no Estado), comprovando a execução de no mínimo 50% dos itens 
abaixo discriminados: 

c.1) 26 km de rede subterrânea 
c.2) 33 pontos instalados, sendo 30 cabeados e 3 pontos wi-fi. 
c.3) 135 caixas de passagem subterrânea R1 e R2” 
d) “Comprovação De propriedade ou posse de OTDR (Optical Time Domain 

Reflectomerter e Máquina de fusão para fibras ópticas MM (multimodo) e SM (monomodo).” 
 

 
Desde já fica marcado para o dia 10 de dezembro de 2020 às 08:00h a abertura do 

certame, as demais disposições do Edital ficam inalteradas. Publique-se. 
Aquidauana/MS, 26 de novembro de 2020. 
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