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RETIFIÇÃO DE EDITAL 

Referente: 

Edital da Tomada de Preço N." 003/2018 

.Atra \ és do presente. intbrmamos a retificação do Edital da Tomada de Preço N.-

003-')018. tendo em ‘ista o que segue: 

O acréscimo dos itens 9.2.2.1; 9.2.4 à 9.2.6 ao item 9, que possuem a seguinte redação: 

9.2.2.1 - Nos casos de Recuperação Judicial. serão aceitas certidões positix, as, com 

demonstração do plano de recuperação já homologado pelo ,juízo competente em pleno 

igor e cumprimento pela licitante. 

9.2.4 - Cópia do depósito em garantia para licitar nos termos do Artigo 31. Inciso 111 da 

Lei. correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação 

(sem 13D1). a qual deverá ser téita nos modos estabelecidos no "caput" e parágrafo 10  do 

artigo 56 da mencionada Lei. 

0.2.5 - Quando a garantia para licitar for feita de modo caução em dinheiro. dexerá 

efetuar depósito ao Banco Itan n". 341. Agência Bancária n°. 5865-0 e Conta Corrente 

n''. 02299- 9. CNPJ Prefeitura n°. 46.634.044/0001-74 e protocolado na Secretaria da 

Administração desta Prefeitura, também deverá apresentar. junto a Secretaria da 

Fazenda o comprovante de pagamento. onde receberá da mesma uma declaração de 

reconhecimento do depósito. 

9.2.6Esta garantia será liberada as licitantes 1NABILI . F.A DAS. para retirada. 05 

(cinco) dias após o decurso de prazo para recurso ou da homologação deste. Quanto as 

CLASSIFICADAS 05 (cinco) dias após a assinatura dos Contratos. 

Também informamos a exclusão do ANEXO V, como um todo. 

:\ data de entrew das propostas fica mantida para o dia 03...05 às 10h00min. tendo em 

ista que não haverá prejuízo as licitantes. tampouco afetará a lOrmulação das 
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propostas. unia vez que os documentos acrescidos são necessários para o próprio 

exercício da atividade comercial. em consonância ao artigo 21. § 4' da lei 8.666.93. 

Mairinque. 26 de abril de 2018. 

Maridalsabel QUén'oz.ldos Santos 

Diretora Administrativa 

OAB/SP IV 389.714 

Priscila S. de Sotrii Machado' 

Secretária Municipal de Administração 
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