
 

 

 

 

 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018 
Processo Administrativo Nº. 051/2018 

 

 
 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 “Retificação” do presente 
Edital alterando a exclusividade de participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, para ampla concorrência; o tipo “Menor Preço por Item” passa a ser 
“Menor Preço por LOTE”, o item 10.9 foi alterado para adjudicação por Lote; o 
item 8.1.3, letra “b” passa a conter a exigência do Balanço Patrimonial, e foi 
acrescido também o item 8.1.4 contendo a exigência de Certificado Ambiental 
emitido por laboratório ou órgão competente para tal finalidade; o item 9.21 quanto 
ao prazo de apresentação das amostras, bem como o Anexo I - 
Termo de Referência no tópico “Disposições Gerais” (NOTAS IMPORTANTES), o 
prazo foi alterado para 10(dez) dias corridos; restando prorrogado desta forma a 
data de encerramento para o dia 19/09/2018, as 09:00Horas do horário de 
Brasília/DF. 

 A retirada do edital “retificado” 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 05/09/2018, ou através do site 
no endereço eletrônico:  www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br no link 
“Licitações” ou ainda, através de requisição por e-mail junto à Comissão 
Permanente de Licitações no endereço eletrônico abaixo. 
 
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
serão recebidos até às 09:00 (nove) horas do dia 19 (dezenove) de setembro de 
2018, (horário de Brasília/DF). 
 
A Sessão Pública do Pregão Presencial ocorrerá às 09h15min. do dia 19/09/2018, 
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 3 de setembro de 2.018 
 
 
 
 

MARCOS TONHO 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA 

PRESIDENTE 

http://www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br/

