Prefeitura Municipal de Dumont
Praça Josefina Negri, nº. 21 – Dumont – Fone: (16) 3944-9100 – Estado de São Paulo
1ª ALTERAÇÃO DE EDITAL E ANEXOS
Ref: TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022 - PROCESSO nº 019/2022
OBJETO: Contratação de empresa para reforma da Creche Quitéria Soares Carneiro,
compreendendo o fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações
estabelecidas no edital regulador do certame.
A Prefeitura Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, torna público que o Edital que
regula a Tomada de Preços nº 001/2022, foram alterados os seguintes Itens e Anexo, conforme
segue:
a)
Item III – DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA DE PREÇOS – (ENVELOPE Nº. 01 –
DOCUMENTAÇÃO), Letra m) – (Visita Técnica, alterada a data limite para até 12/05/2022 no
mesmo horário);
b)
Item III – DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA DE PREÇOS – (ENVELOPE Nº. 01 –
DOCUMENTAÇÃO), Letra o) – Comprovação de Capital Mínimo no importe de 10%, alterado
pelo valor de R$ 26.320,66 (Vinte e seis mil, trezentos e vinte reais e sessenta e seis
centavos);

c)
Item VI - DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS, alterado o valor global
de R$ 255.392,19 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e dezenove
centavos), para o valor de R$ 263.206,60 (Duzentos e sessenta e três mil, duzentos e seis reais e
sessenta centavos);
d)
Anexo I - PASTA TÉCNICA retificada os seguintes agregados: B – PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA; C – CRONOGRAMA FÍSICO e FINANCEIRO; e G – MINUTAS DE
PLANILHAS PARA PREENCHIMENTO – (Planilha Orçamentária e Cronograma Físico e
Financeiro);
e)
Em razão da Retificação supracitada, a data de recebimento e abertura dos envelopes
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS marcada inicialmente para às
13:30 horas do dia 29/04/2022, fica prorrogada para o dia 13/05/2022, no mesmo horário;
f)
As demais disposições previstas no edital que regula o certame supramencionado
permanecem inalteradas;
g)
Para o conhecimento de quem possa interessar, expede-se o presente edital publicado nos
Diários Oficiais do Estado (SP) e Município, e nos Jornais de Circulação Regional e Estado (SP), e

h)

Este Edital entra em vigor na presente data.
Dumont/SP, 27 de abril de 2022.

PEDRO HENRIQUE BOVO
– Presidente da COPEL -

