MUNICÍPIO DE IGUAPE
*ESTÂNCIA BALNEÁRIA*

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
OBJETO: Contratação de empresa Especializada no Setor Público, para a Prestação de Serviços multiprofissionais de
Orientação à Gestão Governamental Preventiva e Consultiva para Administração Municipal de Iguape pelo período de 12
(Doze) meses.
A Prefeitura Municipal de Iguape, através do Setor de Licitações, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que o
Edital da Tomada de Preço nº 008/2017 sofreu retificação, conforme segue:

onde se lê
e)RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO, até as 17:30 horas do dia 07/02/2018, na Seção de
Licitações, sito à Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070– Porto do Ribeira – Iguape/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
45.550.167/0001-64.
f)
A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, declaração de microempresa ou empresa de
pequeno porte (se for o caso) e os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas técnicas e de preço
serão recebidos até o dia 14/02/2018, no seguinte endereço: Avenida Adhemar de Barros, nº 1.070– Bairro Porto do Ribeira –
Iguape/SP – Setor de Licitações.
g)
O INÍCIO do CREDENCIAMENTO se dará no dia 14/02/2018 a partir das 09:30 e o TÉRMINO do
CREDENCIAMENTO, se dará com a abertura do primeiro Envelope de Habilitação, com início previsto para às 10:00. Este
horário poderá ser dilatado, desde que haja licitantes presentes a serem credenciados.
h)
A sessão de processamento da Tomada de Preço será realizada no seguinte local e endereço: PREFEITURA DE
IGUAPE – Auditório, sito a Avenida Adhemar de Barros, 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP, iniciando-se no dia 14/02/2018
com início previsto para às 09:30 e será conduzida pela Presidente com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos
do processo em epígrafe.

leia – se:
e)RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO, até as 17:30 horas do dia 09/02/2018, na Seção de
Licitações, sito à Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070– Porto do Ribeira – Iguape/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
45.550.167/0001-64.
f)
A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, declaração de microempresa ou empresa de
pequeno porte (se for o caso) e os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas técnicas e de preço
serão recebidos até o dia 15/02/2018, no seguinte endereço: Avenida Adhemar de Barros, nº 1.070– Bairro Porto do Ribeira –
Iguape/SP – Setor de Licitações.
g)
O INÍCIO do CREDENCIAMENTO se dará no dia 15/02/2018 a partir das 09:30 e o TÉRMINO do
CREDENCIAMENTO, se dará com a abertura do primeiro Envelope de Habilitação, com início previsto para às 10:00. Este
horário poderá ser dilatado, desde que haja licitantes presentes a serem credenciados.
h)
A sessão de processamento da Tomada de Preço será realizada no seguinte local e endereço: PREFEITURA DE
IGUAPE – Auditório, sito a Avenida Adhemar de Barros, 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP, iniciando-se no dia 15/02/2018
com início previsto para às 09:30 e será conduzida pela Presidente com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos
do processo em epígrafe.

Permanecem inalteradas as demais condições do edital.
Este Termo fica fazendo parte integrante do Edital.

Iguape, 16 de Janeiro de 2.018

MARIA CLAUDIA DA SILVA PIO
SETOR DE LICITAÇÃO
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