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AVISO DE RETI - RATIFICAÇÃO 

 

OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento de PEDRA BRITA N º 04, a ser 
utilizada em manutenção das estradas rurais no Capuava do Momuna/Pinheirinho , 
município de Iguape/SP, conforme Convênio celebrado entre o Sistema Estadual 
Integrado de Agricultura e Abastecimento (Convênio SEIAA ) e o Município de Iguape. 

 
A Prefeitura Municipal de Iguape, através do Setor de Licitações, TORNA PÚBLICO para conhecimento 

dos interessados que o Edital do Pregão Presencial nº 026/2018 sofreu retificação, conforme segue: 

Onde se lê: 

Recebimento da Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, A 

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso) e Envelopes de 

Proposta e Habilitação: até o dia 22/06/2018, no setor de protocolo da prefeitura até as 9h30m. 

CREDENCIAMENTO: início às 10h00 do dia 22/06/2018. 

TÉRMINO DO CREDENCIAMENTO se dará com a abertura do primeiro Envelope – Proposta 

de Preços, com início previsto para as 10h30. Este horário poderá ser dilatado, desde que 

haja licitantes presentes a serem credenciados. 

 

Leia – se:  

 

Recebimento da Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, A 

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso) e Envelopes de 

Proposta e Habilitação: até o dia 22/06/2018, no setor de protocolo da prefeitura até as 14h00m. 

CREDENCIAMENTO: início às 14h30m do dia 22/06/2018. 

TÉRMINO DO CREDENCIAMENTO se dará com a abertura do primeiro Envelope – Proposta 
de Preços, com início previsto para as 14h30m. Este horário poderá ser dilatado, desde que 

haja licitantes presentes a serem credenciados. 
 

 

Permanecem inalteradas as demais condições do edital, 

Este Termo fica fazendo parte integrante do Edital. 

 

Iguape, 18 de Junho de 2.018. 

 

MARIA  CLÁUDIA DA SILVA PIO 

SETOR DE LICITAÇÃO 

 


