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RETIFIÇÃO DE EDITAL 

Referente: 

Edital da Tomada de Preço N.2  004/2018 

Através do presente, informamos a retificação do Edital da Tomada de Preço N.° 

004/2018, tendo em vista o que segue: 

ONDE SE LIA 

Acha-se aberta, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, por solicitação da 

Secretaria Municipal de Obras, licitação do tipo Menor Preço Global, por execução 

indireta, sob o regime de empreitada- a preço unitário, visando a escolha de melhor 

proposta para "Contratação de empresa para execução de obra de recapeamento 

asfáltico da Avenida Major Saldanha e Rua Solange Maria de Paula — Bairro Nova 

Mairinque, com área total de 6.190,97 m2, em conformidade com o Memorial 

Descritivo (Anexo I)", planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e plantas 

(Anexo II) e atendimento às regras estipuladas nesta Licitação, que fica fazendo parte 

integrante deste edital. 

AGORA SE LÊ 

Acha-se aberta, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, por solicitação da 

Secretaria Municipal de Obras, licitação do tipo Menor Preço Global, por execução 

indireta, sob o regime de empreitada a preço global, visando a escolha de melhor 

proposta para "Contratação de empresa para execução de obra de recapeamento 

asfáltico da Avenida Major Saldanha e Rua Solange Maria de Paula — Bairro Nova 

Mairinque, com área total de 6.190,97 m2, em conformidade com o Memorial 

Descritivo (Anexo I)", planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e plantas 

(Anexo II) e atendimento às regras estipuladas nesta Licitação, que fica fazendo parte 

integrante deste edital. 

• 
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ONDE SE LIA 

2- REGIME DE EXECUÇÃO - A presente contratação obedecerá o regime de 

empreitada a preço UNITÁRIO sendo que o gerenciamento e fiscalização da execução 

contratual será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, 

com base em relatórios a serem emitidos pelo Engenheiro responsável, contratado para 

acompanhar e fiscalizar os serviços e a execução da obra, de modo a garantir a sua 

realização, de acordo com as condições, especificações e demais pormenores técnicos 

estabelecidos nos Projetos. 

AGORA SE LÊ 

2- REGIME DE EXECUÇÃO - A presente contratação obedecerá o regime de 
empreitada a preço GLOBAL  sendo que o gerenciamento e fiscalização da execução 
contratual será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, 
com base em relatórios a serem emitidos pelo Engenheiro responsável, contratado para 
acompanhar e fiscalizar os serviços e a execução da obra, de modo a garantir a sua 
realização, de acordo com as condições, especificações e demais pormenores técnicos 
estabelecidos nos Projetos. 

• 	
ONDE SE LIA 

3 — SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS 

AGORA SE LÊ 

3 — SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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ONDE SE LIA 

4 - Atestado de visita emitido pela Secretaria Municipal da Casa Civil e Planejamento, 

juntamente com o Engenheiro responsável, responsável pelo acompanhamento na visita, 

através de agendamento com antecedência mínima de 24hs, através do telefone (11) 

4718-8662, devendo a visita ocorrer até o dia 13 de Dezembro de 2018. 

AGORA SE LÊ 

4 - Atestado de visita emitido pela Secretaria Municipal da Casa Civil e Planejamento, 

juntamente com o Engenheiro responsável, responsável pelo acompanhamento na visita, 

através de agendamento com antecedência mínima de 24hs, através do telefone (11) 

4718-8662, devendo a visita ocorrer até o dia 17 de Dezembro de 2018. 

A data de entrega dos envelopes fica alterada para o dia 18/12, às 10h0Ornin,  tendo em 

vista que a retificação pode influenciar na formulação das propostas, conforme descrito 

no artigo 4°, inciso V da Lei Federal n° 10.520/02. 

Mairinque, 30 de novembro de 2018. 

_CY1/14.4-e_ 	 "I M44/fru) 
Denise Milchert Lambiazzi 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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