SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2018
O MUNICÍPIO DE GRAMADO(RS), em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações e Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, torna público,
para o conhecimento dos interessados, que o Edital da Tomada de Preços N.º 11/2018,
Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Escola Municipal de
Educação Infantil Henrique Bertoluci Sobrinho, sofreu as seguintes RETIFICAÇÕES:
a) No item 2 – DO CADASTRO, onde lêu-se: “Para efeitos de cadastramento, os interessados
deverão apresentar, até o dia 03/04/2018, terceiro dia que antecede a data de recebimento das
propostas...”, leia-se: “Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o
dia 16/04/2018, terceiro dia que antecede a data de recebimento das propostas...”;
b) no item 4.1.8, onde lêu-se: “Prova de depósito da garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, § 1º, Inciso I, II e III da Lei 8.666/93, correspondente a 1% (um por cento) do
valor estimado na planilha de quantitativos e custos unitários, o que corresponde: R$ 3.778,82
(três mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos).”, leia-se: “Prova de depósito da garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, § 1º, Inciso I, II e III da Lei 8.666/93,
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado na planilha de quantitativos e custos
unitários, o que corresponde: R$ 3.798,65 (três mil setecentos e noventa e oito reais e sessenta
e cinco centavos).”;
c) No item 11 - DA VISITA TÉCNICA, onde lêu-se: “O licitante deverá agendar visita técnica,
junto a Secretaria de Governança, que deverá correr entre os dias 29 de março a 03 de abril
de 2018.”, leia-se: “O licitante deverá agendar visita técnica, junto a Secretaria de Governança,
que deverá correr entre os dias 09 de Abril a 16 de abril de 2018;
d) As demais cláusulas do Edital permanecem inalteradas;
e) A data da abertura passará a ser 09 horas do dia 27 de Abril de 2018.
Gramado, 09 de Abril de 2017.
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