
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA 

 
Estado de São Paulo 

CNPJ (MF) 65.711.954/0001-58 
Rua Oito, nº 650, Centro – CEP 15.773-000 - Fones/Fax (17) 3681 8000  

 

AVISO RETIFICAÇÃO 
 

A Comissão Permanente de Licitação vêm retificar e alterar o Edital TOMADA DE 
PREÇOS N° 005/2021, o qual objetiva contratação de empresa para execução de obras de 
engenharia para construção de 03 (três) salas de aulas e reforma do Prédio da Creche Tereza 
Soldá, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de orçamento e cronograma físico 
financeiro, seguintes termos: 
Anexo I – Valor da planilha orçamentária: 

 Onde se lê: Valor Total 170.021,27 

 Leia – se: Valor Total 174.289,46 
Ficam mantidas as demais cláusulas do instrumento editalício. As empresas que já tiverem 
realizado a visita técnica estão dispensadas de realizar nova visita. 
Em face das alterações ocorridas no instrumento editalício afetarem, inquestionavelmente, na 
formulação das propostas e com base no art. 21, §4º, da Lei nº. 8.666/93, a Comissão 
Permanente de Licitação remarca a data de entrega dos envelopes de “Documentos de 
Habilitação” e “Proposta de Preços” de cada licitante, para o dia 15/10/2021 até as 09h00min, 
devendo ser protocolados no Setor de Licitações. Passado esse horário nenhum outro 
envelope será recebido pela Comissão Permanente de Licitação. Ficam reabertos todos os 
prazos previstos na presente licitação. Após a publicação do extrato de retificação do edital 
nos órgãos competentes, a saber, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e Diário Oficial do 
Município, a íntegra desta retificação estará disponível no site da Prefeitura Municipal de 
Nova Canaã Paulista, qual seja, www.novacanaapaulista.sp.gov.br  
Mais informações, através do telefone (17) 3681-8000 ou, ainda pelo e-mail: 
licitacao@novacanaapaulista.sp.gov.br Edital Completo e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados no endereço acima mencionado e poderão ser retirados de 
segunda a sexta-feira das 07h às 16h ou através do site www.novacanaapaulista.sp.gov.br  
 
 

Nova Canaã Paulista/SP, 28 de setembro de 2021. 
 
 
 
 

Thais Cristina Costa Moreira 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 


