
 

 

 

 

 

 

 

 
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS 
Nº 002/14. Atendendo aos despachos da Comissão permanente de Licitações, torno 
público, para fins de cumprimento das disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações, os seguintes atos referentes ao processo de licitação na seguinte modalidade: 

 

 
Tomada de Preços Nº 002/2014, publicada no D.O.E de 15 e 26 de março de 2014, 

páginas 263 e 317 respectivamente; Jornal Agora, mesmas datas, página A12 e no 

Diário da Região, mesmas datas, página 2. Informamos que foram realizadas alterações 

dos itens do Edital: A data de abertura dos envelopes nº 1 – Documentos de Habilitação 

e de nº 2 – Proposta de Preços fica prorrogada para o dia 24/04/2014; Adicionam-se os 

seguintes itens: 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 11.5.4, 11.5.4.1 e 11.5.5; Alteram-se os seguintes 

itens: 19.1.2, 19.1.3, 19.1.3.1, Anexo I os itens 2.1, 3.1 e 4, Anexo IV os itens: 1.2, 

1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.3.1, 1.4; Retiram-se os seguintes itens: Anexo I os itens: 

2.1.1 e 2.1.2. 

Os atos previstos para o cumprimento no dia 02/04/2014 ficam consequentemente 

prorrogados para o dia  24/04/2014. O Edital Retificado está à disposição das empresas 

interessadas para retirada mediante recibo na Divisão de Compras, Licitações e 

Contratos situado no 2º andar do prédio da Câmara Municipal de Santana de 

Parnaíba/SP, na Rua Porto Rico, nº 231, Jardim São Luis, Santana de Parnaíba/SP, de 

segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00 hs, sendo que no ato da retirada, além da 

razão social, deverá informar também o CNPJ da empresa interessada e assinatura de 

comprovante de retirada do edital conforme Anexo VII ou através do site 

www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br  no 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 VIII, para o endereço de 

correio eletrônico: licitacoes@camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br , aos cuidados da 

Comissão Permanente de Licitações. Santana de Parnaíba, 31 de março de 2014. 

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI. PRESIDENTE. 
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