Retificação 02/2017
Retificamos o Processo nº 25/2017, modalidade Tomada de Preço nº 01/2017, referente a
“Contratação de Empresa Recadastramento Imobiliário Redefinição Perímetro Urbano”:
1- No que se refere a ”ENTREGA DOS ENVELOPES:” e “SESSÃO DE ABERTURA DAS
PROPOSTAS:”, onde constava:
“ENTREGA DOS ENVELOPES:
Encerrar-se á às 09:30min do dia 20/03/2017.
SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:
Às 10:00 do dia 20/03/2017.
Havendo condições, a abertura do envelope, contendo a proposta financeira,
poderá ocorrer no mesmo ato ou em data a ser determinada.
Os trabalhos da presente licitação serão conduzidos pela Comissão Especial de
Permanente–CPL. O envelope de n° 01, contendo a documentação de “Habilitação” e o
envelope de n° 02 contendo a “Proposta” financeira das licitantes, deverão ser entregues
no Setor de Compras e Licitações, Secretaria Municipal da Fazenda, no Centro
Administrativo, nesta cidade, até as 09h e 30min do dia 22/03/2017, sem prazo de
tolerância.”
Leia-se o seguinte:
ENTREGA DOS ENVELOPES:
Encerrar-se á às 09:30min do dia 03/04/2017.
SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:
Às 10:00 do dia 03/04/2017.
Havendo condições, a abertura do envelope, contendo a proposta financeira,
poderá ocorrer no mesmo ato ou em data a ser determinada.
Os trabalhos da presente licitação serão conduzidos pela Comissão Especial de
Permanente–CPL. O envelope de n° 01, contendo a documentação de “Habilitação” e o
envelope de n° 02 contendo a “Proposta” financeira das licitantes, deverão ser entregues
no Setor de Compras e Licitações, Secretaria Municipal da Fazenda, no Centro
Administrativo, nesta cidade, até as 09h e 30min do dia 03/04/2017, sem prazo de
tolerância.
Portanto, em razão desta retificação, o prazo final previsto para a entrega dos
envelopes, para a entrega da documentação, e para a abertura das propostas, ficam todos
para a data de 03/04/2017 (segunda-feira), nos horários acima estipulados, e por
consequência o atestado de visita ao local, previsto no item 3.13.7. Atestado de visita ao
local onde será realizado os serviços, terá como prazo final para ser realizada a data
de 27/03/2017.
Arroio do Tigre, 15 de março de 2017.

