
EDITAL RETIFICADO

AO

EDITAL Nº 008/2020 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

De ordem do Sr. Prefeito Municipal, PUBLICAMOS que, junto à Secretaria de Administração

-  Departamento  de  Materiais  -  Seção  de  Licitações,  desta  PMB,  o  Edital  nº  008/2020  da

Tomada  de  Preços  nº  02/2020  tipo  menor  preço  global,  objetivando  a  Contratação  de

empresa especializada para execução de obra de recapeamento asfáltico do tipo CBUQ

(concreto betuminoso usinado à quente), nas ruas dos bairros Jardim Aeroporto, Jardim

Recanto dos Pássaros e Jardim Flamengo, com fornecimento de mão de obra, materiais e

equipamentos,  conforme  memorial  descritivo,  memorial  de  cálculo,  planilha

orçamentária,  cronograma  físico-financeiro  e  projetos  elaborados  pela  Secretaria

Municipal de Obras, deverá ser retificado nos termos que segue:

A) RETIFICAÇÕES: ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

(MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CÁLCULO)

1 - Fica alterada a redação quanto ao número da ART, onde se lê: ART: 28027180200091470, 

leia-se: ART: 28027180200324773.

B) DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalterados as demais cláusulas e condições do termo convocatório.

Fica  neste  ato  COMUNICADO a  todos  os  interessados,  que,  desta  forma,  ficam  as

informações constantes no edital da Tomada de Preços nº 02/2020, inalteradas e sua realização
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na data e horário previstos inicialmente no edital em questão, sendo a abertura com início às

08:30 h. do dia 13/02/2.020 na sala de reuniões da Seção de Licitações, sito na rua Santos

Dumont, nº 28 - Centro – Birigui-SP.

Os invólucros nº 01 - Documentação, nº 02 - Propostas, deverão ser entregues até às 08:30 h.

do dia 13/02/2.020  na Seção de Licitações,  Rua Santos  Dumont,  nº 28 – Birigui,  mediante

protocolo a ser expedido, pela própria Seção.

A Prefeitura de Birigui aceitará o envio dos envelopes nº 01 e nº 02 via correio, desde que

sejam entregues até a data e o horário previstos para a protocolização dos envelopes.

Prefeitura Municipal de Birigui, aos 12 dias de fevereiro de dois mil e vinte.

Saulo Giampietro
Secretário de Obras

= V I S T O =

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal
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