
 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL  

 
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO DO SUL – DETRAN/MS, comunica aos 

interessados que, conforme autorizado pela Lei Estadual nº 5.356 de 14 de junho de 2019, que alterou e acrescentou 
dispositivos à Lei nº 4.457 de 18 de dezembro de 2013, fará realizar a licitação, do tipo MENOR PREÇO, nos termos 

da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações em vigor. 
 
TOMADA DE PREÇOS nº: 002/2020 – DETRAN  
Processo nº: 31/701.538/2020 
 

Objeto: Contratação de empresa para obra de sinalização viária em Angélica, Aquidauana, Bonito, Caracol, 
Jaraguari, Laguna Caarapã, Maracjau, Selviria, Taquarussú e Terenos-MS.  
 
ALTERAÇÕES: Subitens 2.1 e  5.1.2.1, que passaram a ter a seguinte redação: 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderá participar da presente licitação e apresentar proposta, toda e qualquer empresa, individual ou social, 
desde que devidamente cadastrada na Diretoria de Licitação de Obras/AGESUL e atenda as condições deste edital. O 

cadastramento poderá ser formalizado, atendida as condições deste edital e das normas específicas para 
cadastramento, até o dia 10 de agosto de 2020. 
 

 5. DOCUMENTAÇÃO 

5.1.2.1. Informações que comprovem que a empresa executou ou executa implantação de sinalização vertical, 
horizontal e semafórica. Os atestados deverão constar data de início e de término dos serviços; local dos serviços; 

nome da Contratante; especificações e demais dados técnicos; informações sobre as quantidades executadas; 
constando ainda de que o serviço foi executado dentro dos prazos contratuais, satisfatoriamente, obedecidas as 
normas técnicas; nome do Responsável Técnico, registrado no CREA/CAU. 

As demais condições permanecem inalteradas. 
 
Reabertura: doze de agosto de dois mil e vinte, às oito horas (horário local), na Sede do DETRAN/MS, sito na 
Rodovia MS 080, Km 10, saída para Rochedo – Bloco 09, Campo Grande-MS.  

 
Campo Grande (MS), 23 de julho de 2020. 
 
 
 

 
                                                      Valter José Bortoletto   

 Diretor Presidente do DETRAN-MS 
Em Exercício 

 

 
 


