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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL-AGEHAB
COORDENADORIA TÉCNICA - UNIDADE DE APOIO À LICITAÇÃO

ADENDO N. 01 AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020 - AGEHAB
PROCESSO n. 57/500.066/2019

A AGENCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL- AGEHAB, através
da Coordenadoria Técnica-COTEC/AGEHAB, torna público aos interessados no evento, que
tem por objeto a contratação de empresa para execução das obras de construção de
bases para unidades habitacionais, com área unitária de 42,56 m2, no Loteamento
Conquista Guató, município de Corumbá/MS, conforme especificações no Memorial
Descritivo e Planilha Orçamentária, as seguintes ALTERAÇÕES ao Edital em tela:

10.2. O valor total para execução do objeto deste edital é de R$ 381.050,36 (trezentos e
oitenta e um mil, cinqüenta reais e trinta e seis centavos).

10.3. DO REAJUSTAMENTO: No caso de a execução do objeto ultrapassar período
superior a 12 (doze) meses, contados da data de referência do orçamento inicial da
AGEHAB (julho/2020), o saldo contratual será reajustado pelo índice Nacional da
Construção Civil - INCC/SINAPI ou o que venha a substituí-lo, considerando o "Io"
da data de referência do orçamento inicial da AGEHAB (julho/2020).

10.3.1. Considerando a data de referência do orçamento inicial estipulada no item
10.3, o reajustamento incidirá somente nos serviços executados a partir do
mês de agosto do ano subsequente, e assim sucessivamente.

Esclarecemos que se faz necessário reabrir novo prazo para apresentação de proposta e
documentação, uma vez que a modificação em tela afetará a formulação das propostas,
segundo dispõe o § 4o do artigo 21 da Lei 8.666/93.

A nova data de recebimento de propostas e documentação fica fixada para o dia
24/09/2020, às 09:00 horas.

As demais condições permanecem inalteradas.

As empresas licitantes poderão retirar os anexos alterados na Coordenadoria Técnica da
AGEHAB, na Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, 108, Bairro Tiradentes, em Campo
Grande/MS, ou através do endereço eletrônico http://www.agehab.ms.qov.br/2020-2/

Campo Grande/MS, 08 de setembro de 2020.
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