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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2019 

ADENDO Nº 02 AO EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 02/2019 

 

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 

707/2019/Planejamento, (disponível no site oficial do Município, que pode ser acessado pelo link 

http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes), por meio do presente adendo, alterar as 

planilhas orçamentárias e cronograma físico financeiro (disponível no site oficial do Município, 

que pode ser acessado pelo link http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes) e 

consequentemente alterar a cláusula 2.1 do edital da seguinte forma: onde se lê: “Estima-se o 

valor total desta licitação em R$ 16.192.444,15 (dezesseis milhões cento e noventa e dois mil 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), sendo R$ 2.794.636,11 para o LOTE 

01, R$ 4.164.065,96 para o LOTE 02 e R$ 9.233.742,08 para o LOTE 03. Propostas com valor 

de lote superior ao previsto na presente cláusula serão desclassificadas dos respectivos lotes.” 

leia-se: “Estima-se o valor total desta licitação em R$ 17.549,981,48 (dezessete milhões 

quinhentos e quarenta e nove mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), 

sendo R$ 3.018.248,86 para o LOTE 01, R$ 4.504.811,90 para o LOTE 02 e R$ 10.026.920,72 

para o LOTE 03. Propostas com valor de lote superior ao previsto na presente cláusula serão 

desclassificadas dos respectivos lotes.” A data de realização do certame será alterada para as 

08:00 do 20 de janeiro de 2020. 

Aquidauana/MS, 02 de dezembro de 2019 
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