
 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

Processo Administrativo Nº. 048/2019 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Gravação das Sessões e congêneres  para 
divulgação dos trabalhos da Câmara de Vereadores do Município de Santana de Parnaíba, em Canal 
Legislativo operante na região e território nacional e também pela INTERNET. 

 

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 a 
quem possa interessar que o presente Edital foi retificado nos seguintes itens: 10.1 
Preenchido a Data de 22/05/2019 e horário das 10:00hs que estavam em branco; Item 11.1 
Preenchido a Data de 22/05/2019 e horário das 10:00hs que estavam em branco;12.1 inc. I-
Quanto a habilitação jurídica: Excluído alínea ‘’f” sendo que a alínea “g”  substitui a alínea “f”; 
inc. II- Da documentação relativa a regularidade fiscal:  a alínea “d” passa a ter a seguinte 
redação: Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e a Divida Ativa da União; alínea “e”  passa a ter a seguinte redação 
Certidão de Débitos Tributários não inscritos na Divida Ativa do Estado de São Paulo ou 
equivalente no caso de outros Estados; alínea “g”  substitui a alínea “f”  com todo seu 
contexto; Item 12.3.2.1 (Quanto a capacidade Técnica) no texto onde se lê com experiência 
mínima de 4 anos: leia-se com experiência comprovada. 

A retirada do edital retificado poderá ser realizada na sede da CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, no endereço acima, no horário comercial em dias 
úteis, a partir do dia 15/05/2019 até o dia 22/05/2019, ou consultado/obtido no site da 
Câmara Municipal de Santana de Parnaíba–SP no endereço eletrônico  
http://www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br no link “Licitações” onde ficará disponível 
para download do arquivo pelos interessados, ou ainda solicitado por correio eletrônico(email) 
junto à Comissão Permanente de Licitações no endereço eletrônico: 
licitacoes@camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br.   

Data de Abertura das Propostas: 22/05/2019 às 10h00min (horário de Brasília/DF).  
 
 Ficam mantidos todos os prazos publicados anteriormente para a sessão de 

abertura dos envelopes nº 1 e 2. 
 
 

Santana de Parnaíba 14 de maio de 2.019 
 
 
 

     FABIANA SILVA BONIFACIO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

         PRESIDENTE 
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