TERMO DE RETIFICAÇÃO
Carta Convite 03/2019
O Presidente do DAEP, no uso de suas atribuições, torna público aos interessados, que está
RETIFICANDO o Edital de licitação, na modalidade Carta Convite nº 03/2019, para se constar:
EDITAL -: ITEM 01 – PREÂMBULO – ONDE CONSTA:
1.2. Os envelopes nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) e nº 02 (PROPOSTA) deverão ser entregues no Serviço de
Compras do DAEP, sito na Avenida Adelino Peters nº 217, Jardim São Vicente, em Penápolis-SP, até as
13h30min do dia 26/03/2019.
1.3. O início da abertura do envelope 01 (Documentação) ocorrerá às 14h00min do dia 26/03/2019, no
mesmo endereço citado acima, seguindo-se, após, a abertura do envelope 02 (Proposta), desde que ocorra
desistência expressa de interposição de recursos, de todos os participantes, quanto à fase de habilitação, de
acordo com o inciso III, art. 43 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
CONSIDERAR:

1.2. Os envelopes nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) e nº 02 (PROPOSTA) deverão ser entregues no Serviço de
Compras do DAEP, sito na Avenida Adelino Peters nº 217, Jardim São Vicente, em Penápolis-SP, até as
13h30min do dia 05/04/2019.
1.3. O início da abertura do envelope 01 (Documentação) ocorrerá às 14h00min do dia 05/04/2019, no
mesmo endereço citado acima, seguindo-se, após, a abertura do envelope 02 (Proposta), desde que ocorra
desistência expressa de interposição de recursos, de todos os participantes, quanto à fase de habilitação, de
acordo com o inciso III, art. 43 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
EDITAL -:
CONSTA:

ITEM 04 – DO CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA – ONDE

4.2.1. O agendamento será realizado a critério da Administração do DAEP. O licitante deverá entrar em
contato através do fone: 18-3654-6103 (Carla ou Giuliana) para agendamento da visita técnica, no horário
das 08:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, somente nos dias úteis de segunda a sexta feiras,
no período de 26/03/2019 à 04/04/2019.
4.2.2 Caso esse certame, que é destinados às ME ou EPP torne-se FRACASSADO ou DESERTO, a
licitação será repetida para o MERCADO GERAL, sem a EXCLUSIVIDADE para ME ou EPP,
abrindo novamente prazo para visita técnica, somente nos dias úteis de segunda a sexta feiras, no
período de 08/04/2019 à 16/04/2019.
Penápolis, 25 de março de 2019.
Edson Bilche Girotto
Presidente DAEP

