CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL REFERENTE À TOMADA DE
PREÇOS Nº001/2014. Atendendo aos despachos da Comissão Permanente de
Licitações, torno público, para fins de cumprimento das disposições da Lei Federal nº.
8666/93 e suas alterações, os seguintes atos referentes ao processo de licitação na
seguinte modalidade:

Tomada de Preços nº 001/2014, publicada no D.O.E. de 4 de fevereiro de
2014, página 156, Jornal Agora, mesma data, página A11 e no Diário da
Região, mesma data, página 2, informamos que foram realizadas alterações
nos seguintes itens do edital: A data de abertura dos envelopes nº1 de
habilitação e de nº2 proposta de preços fica prorrogada para o dia 27/02/2014
em conformidade com o §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93; Adiciona no
Item 9.1.1 a letra f) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro
de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666/93. (Anexo X); Adiciona no item 5.2 o Anexo X Declaração que não
emprega menores de 18 anos; Os atos previstos para o cumprimento no dia
21/02/2014 ficam consequentemente prorrogados para o dia 27/02/2014. O
edital retificado poderá ser consultado no site da câmara a partir de 20/2/2014
ou, pessoalmente por seu representante legal, na Rua Porto Rico, nº 231,
Jardim São Luis – Santana de Parnaíba/SP no horário das 8h00min às
17h00min mediante preenchimento do “Recibo de Retirada de Edital”, em dias
úteis ou através do site www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br link
“Licitações” sendo que em obtendo por esse meio, a empresa participante
deverá enviar e-mail de confirmação de participação, conforme informações
constantes no Anexo III, para o endereço de correio eletrônico:
licitacoes@camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br , aos cuidados da Comissão
Permanente de Licitações. Santana de Parnaíba, 20 de fevereiro de 2014.
SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI. PRESIDENTE DA CÂMARA.

