PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2015
Processo nº. 0084/2015
09/12/2015
Termo de Retificação e Ratificação
Tendo em vista as incorreções constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 0014/2015, retifico
as informações:
Onde se lê:
2.3.1 A impugnação do Edital, devidamente fundamentada, deverá ser efetuada por meio
eletrônico, através do site do “Compra Aberta” (Compras – Pregão Eletrônico – Controles –
Impugnação) ou, por meio de protocolo pessoalmente ou via sedex na Rua Ângelo Mazzuia, 55 –
Jd. Paris – Jundiaí – SP – CEP: 13.209-210 - de 2ª a 6ª feira – das 09 às 16h30.
8.5.14. O licitante vencedor deverá encaminhar a documentação de habilitação original, ou cópia
autenticada, pessoalmente ou postada via Sedex, dentro de envelope fechado e indevassável,
para que o recebimento seja no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da suspensão da
sessão, no endereço Rua Ângelo Mazzuia, nº 55 – Jardim Paris - Jundiaí-SP –
CEP 13.209-210 - CIJUN, identificando o envelope por meio do número do Pregão e o nome da
Pregoeira.
Leia-se:
2.3.1 A impugnação do Edital, devidamente fundamentada, deverá ser efetuada por meio
eletrônico, através do site do “Compra Aberta” (Compras – Pregão Eletrônico – Controles –
Impugnação) ou, por meio de protocolo pessoalmente ou via sedex na Av. da Liberdade, s/n° Paço Municipal - 1º Andar - Ala Sul - CEP 13.214 -015 - Jundiaí - SP - de 2ª a 6ª feira – das
09 às 16h30.
8.5.14. O licitante vencedor deverá encaminhar a documentação de habilitação original, ou cópia
autenticada, pessoalmente ou postada via Sedex, dentro de envelope fechado e indevassável,
para que o recebimento seja no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da suspensão da
sessão, no endereço Av. da Liberdade, s/n° - Paço Municipal - 1º Andar - Ala Sul CEP 13.214 -015 - Jundiaí - SP, identificando o envelope por meio do número do Pregão e o
nome da Pregoeira.
Jundiaí, 09 de dezembro de 2015.

Maria de Fátima Marchi Brotto
Pregoeira
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