SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE CONVITE Nº 007/2017
PROCESSO Nº 48/2017
LUCIANA DIAS RODRIGUES, Prefeita Municipal de
São João de Iracema, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei:

COMUNICA
“ERRATA”
No Edital onde se lê:
PREÂMBULO:
a) Prazo para recebimento do envelope “01 – DOCUMENTAÇÃO”:
Até as 09 horas 00 min. do dia 19 de Julho de 2017.
b) Prazo para o recebimento do envelope “02 – PROPOSTA DE PREÇOS”:
Até as 09 horas 00 min. do dia 19 de Julho de 2017.
[...]
O início da abertura do envelope “01-DOCUMENTAÇÃO” ocorrerá às 09 horas 15 min. do dia
19 de Julho de 2017, na sala de reuniões, no mesmo endereço acima mencionado, seguindo logo
após, para a abertura do envelope “02-PROPOSTA DE PREÇOS”, desde que ocorra desistência
expressa de interposição de recursos, de acordo com o inciso III, art. 43 da Lei Federal 8.666/93.
Leia-se:
PREÂMBULO:
a) Prazo para recebimento do envelope “01 – DOCUMENTAÇÃO”:
Até as 14 horas 00 min. do dia 31 de Julho de 2017.
b) Prazo para o recebimento do envelope “02 – PROPOSTA DE PREÇOS”:
Até as 14 horas 00 min. do dia 31 de Julho de 2017.
[...]
O início da abertura do envelope “01-DOCUMENTAÇÃO” ocorrerá às 14 horas 15 min. do dia
31 de Julho de 2017, na sala de reuniões, no mesmo endereço acima mencionado, seguindo logo
após, para a abertura do envelope “02-PROPOSTA DE PREÇOS”, desde que ocorra desistência
expressa de interposição de recursos, de acordo com o inciso III, art. 43 da Lei Federal 8.666/93.
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No Edital onde se lê:
1.2. Fica estipulado por esta municipalidade o valor de R$93.160,00 (Noventa e três mil cento e
sessenta reais), como teto máximo para os licitantes formularem suas propostas.
2. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
DATA: dia 19 de Julho de 2017 - Horário: 09h15min
LOCAL: Prefeitura Municipal de São João de Iracema.
Leia-se:
1.3. Fica estipulado por esta municipalidade o valor de R$91.296,80 (Noventa e um mil duzentos e
noventa e seis reais e oitenta centavos). como teto máximo para os licitantes formularem suas
propostas.
2. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
DATA: dia 31 de Julho de 2017 - Horário: 14h15min
LOCAL: Prefeitura Municipal de São João de Iracema.

No Edital onde se lê:
5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
5.1 O Julgamento será realizado pela Comissão de Licitação, levando em consideração em primeiro
lugar a que apresentar o Menor Preço Global, proposto para a execução da totalidade de serviços
licitados, ficando pré fixado um preço máximo de R$93.160,00 (Noventa e um mil duzentos e
noventa e seis reais e oitenta centavos).
Leia-se:
5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
5.1 O Julgamento será realizado pela Comissão de Licitação, levando em consideração em primeiro
lugar a que apresentar o Menor Preço Global, proposto para a execução da totalidade de serviços
licitados, ficando pré fixado um preço máximo de R$91.296,80 (Noventa e um mil duzentos e
noventa e seis reais e oitenta centavos).
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital.

São João de Iracema, 14 de julho de 2017.

______________________________
Luciana Dias Rodrigues
Prefeita Municipal
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