
 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Rua Porto Rico, 231 – TEL.: (011) 4154.8600 – CEP: 06502-355 – SANTANA DE PARNAÍBA – SP 

Santana de Parnaíba, 10 de agosto de 2.012 

 

COMUNICADO DE 2ª RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2.012 

 
 
Objeto:  Contratação de empresa especializada na fabricação, fornecimento 

e instalação de móveis em madeira sob medida e reformas de 

mobiliários para a Câmara Municipal.  

 

 

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 002/2012, publicada no D.O.E. de 4 de agosto de 2012, 

página 233, Jornal Agora - São Paulo, mesma data, página A13 e no Diário da 

Região, mesma data, página 6, 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 29/08/2012; 

O Item 7.1.3 A garantia para licitar deverá ser prestada até o dia 29/8/2012; O 

Item 10.4 - QUANTO À CAPACIDADE TÉCNICA: b) Atestado de visita técnica 

(Anexo VII) ... A visita técnica deverá ser efetuada até o dia 29/08/2012...; O 

Item 23.8 As licitantes deverão encaminhar seus pedidos de esclarecimentos 

por escrito, preferencialmente, até o dia 27/08/12,... O edital completo e 

atualizado poderá ser consultado no site da câmara a partir de 13/08/2012 ou, 

pessoalmente ou por seu representante legal devidamente munido com os 

documentos comprobatórios, na Rua Porto Rico, nº 231, Jardim São Luis – 

Santana de Parnaíba/SP no horário das 9h00min às 12h00min e das 14h00min 

às 17h00min mediante preenchimento do “Recibo de Retirada de Edital”, em 

dias úteis ou através do site www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br sendo  
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que, em optando por obter o edital pelo site da câmara, a proponente 

interessada deverá solicitar a senha para acesso ao arquivo disponibilizado no 

site, informando, razão social, nº CNPJ/MF e logradouro, para o endereço de 

correio eletrônico (email) : licitacoes@camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br , 

aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações que, por sua vez, 

responderá através do próprio “email” informando a senha requerida. Para as 

empresas que já possuem senha obtida a partir de 24/07/2012 os mesmos 

poderão utilizá-las para obter a 2ª versão retificada e ratificada que estará 

disponível a partir de 13/08/2012.   

  

 
 
Data de Abertura: 29/08/2012 às 10h00min 

 
Comissão Permanente de Licitações 
Fone: (011) 4154-8611 
 
 
 
 
 
 
 
 

   RÉGIS DE OLIVEIRA SALLES 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA 

PRESIDENTE 


