AVISO DE LICITAÇÃO
2ª RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018
Processo Administrativo Nº. 040/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, sediada na Rua
Porto Rico, 231 - Jardim São Luís - Santana de Parnaíba / SP - CEP 06502-355, na cidade
de Santana de Parnaíba -SP, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitações,
torna público que efetuou a “2ª Retificação” do presente Edital. O Termo de Referência
(Anexo I) passa a conter a previsão de lotes com “EXCLUSIVIDADE” e “COTAS” de
participação de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), nos termos da
Lei Complementar nº 123/06 (e alterações posteriores), artigo 48, incisos I e III, passando
a conter um total de 06 (seis) Lotes. Assim, ficam retificados: sequência alfabética da
“descrição” do Lote 01, contido no Termo de Referência (Anexo I), sem alteração das
especificações dos itens; alteração dos Subitens dos Itens: 3 – Participação; 8 – Conteúdo
do Envelope Documentos de Habilitação; 9 – Procedimento e do Julgamento; 11 –
Condições de Recebimento do Objeto; cláusula primeira da Minuta Ata de Registro de
Preço (Anexo V); Item 15 passa a se denominar “Garantia Contratual”. Destarte, ficando
prorrogada a data de encerramento para o dia 23/08/2018 às 09:00Horas do horário de
Brasília/DF.
A retirada do Edital “2ª retificação” deverá ser realizada na sede da
Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, no endereço acima, das 8h às 12h e das 13h
às 17h, em dias úteis, a partir do dia 10/08/2018, ou através do site no endereço
eletrônico: www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br no link “Licitações” o qual já se
encontra disponível para download e/ou consulta.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação serão
recebidos até às 09:00 (nove) horas do dia 23 (vinte e três) de agosto de 2018 (horário
de Brasília/DF).
A Sessão Pública do Pregão Presencial ocorrerá às 09h15min. do dia 23/08/2018, horário
de Brasília/DF, no endereço informado acima na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de
São Paulo.
Comissão Permanente de Licitações
E-mail: licitacoes@camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br
Santana de Parnaíba, 09 de agosto de 2.018
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
PRESIDENTE

