
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 144/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021 

RETIFICAÇÃO 02 

Levamos ao conhecimento dos interessados a retificação do descrito na alínea “e” do 

subitem “5.1” do edital do processo licitatório supracitado, consequentemente a prorrogação do 

prazo de abertura dos envelopes de habilitação e propostas de preço. 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02) 

5.1. A proposta deverá ser entregue impressa em uma via, sem entrelinhas, emendas, rasuras 

ou borrões que afetem a idoneidade da proposta em si, assinada, rubricada em todas as folhas 

pelo representante legal, contendo as seguintes informações: 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

e) O prazo de início da execução da obra de até 05 (cinco) dias úteis após assinatura da 

Ordem de Serviço e para a conclusão da obra que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias 

consecutivos a partir da autorização para início da Obra; 

[...] 

LEIA-SE:  

[...] 

e) O prazo de início da execução da obra de até 05 (cinco) dias úteis após assinatura da 

Ordem de Serviço e para a conclusão da obra que não poderá ser superior a 06 (seis) meses a 

partir da autorização para início da Obra; 

[...] 

 

 



 

 

DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ABERTURA 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

O recebimento da documentação e das propostas dar-se-á no protocolo da Prefeitura Municipal 

de Campos Novos, localizada à Rua: Expedicionário João Batista de Almeida, nº 323, Centro – 

Campos Novos/SC, até às 14h15min do dia 12 de novembro de 2021 e serão abertos às 

14h30min do mesmo dia. 

[...] 

 

LEIA-SE: 

[...] 

O recebimento da documentação e das propostas dar-se-á no protocolo da Prefeitura Municipal 

de Campos Novos, localizada à Rua: Expedicionário João Batista de Almeida, nº 323, Centro – 

Campos Novos/SC, até às 14h15min do dia 22 de novembro de 2021 e serão abertos às 

14h30min do mesmo dia. 

[...] 

As demais condições permanecem inalteradas. 

Campos Novos, 04 de novembro de 2021. 

 


