
A) 

OBJE] 

(affiRm iJ+Iunicipat be 3IambinópatS 
TERRA DA .tANGA 

	 tabobeàoPaulo 

RE - RATJFICACAO 

REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 008/2018 
CARTA-CONVITE N.° 01/2018 

RETIFICAVI-SE s4nstrunientoConvocatOrio; ci su itenr. 1.2; o subitem 4.1, conforme 
segue 

INSTRUMENTO CONVOCATORIO 

A Comissâo Permanente de Licitaçao da Camara Municipal de JardinOpolis, instituida pela 
Portaria fl.0  002/2018, recebera os envelopes de 'DOCUMENTAQAO" e "PROPOSTA", dos convidados e 
interessados, ate as 09:30 horas do dia 18 de outubro de 2018, na Divisao de LicitaçOes-
Compras, qua se localiza na sede da Câmara Municipal de Jardinopolis, na Praça Cal. João Guimaraes, 
60, JardinOpolis-SP, CEP 14.680-000. 0 inicio da abertura dos envelopes "DOCUIVIENTAcAO", sera as 
09:30 horas no mesmo dia acima mencionado e, nao havendo interposiçao de recursos, em ato continuo, 
sera realizada a abertura dos envelopes "PROPOSTAS" dos concorrentes habilitados, conforme o previsto 
no inciso Ill do art. 43 da lei federal n° 8.666/93 e suas alteraçoes. 

DA REUNIAO DE ABERTURA E DA RETIRADA DO EDITAL: 



(âmara 4ffluntcipat be 3arbinópolS 
TERRA DA MMJGA 

	 Qtabo be bio Paulo 

1.2 	A licitaçao serã processada e julgada em sessão publica, pets Comissao Permanente de 
Licitaçao, instituida pela Portaria fl. 0  002/2018, e, pars o recebimento dos envelopes 
"DOCUIVIENTAcAO" e "PROPOSTA COMERCIAL" fica determinado o dia 18 de outubro 
de 2018, ate as 09:30 horas, os quais deverão ser protocolados junto so Setor de Compras 
sito na Praca Gel. Joao Guimaraes, 60, JardinOpolis - SP, CEP 14.680-000. 

4. 

4.1 	Os ser protocolizados na CAMARA 
se localiza na sede da 

60 JardinOpolis-SP, 
th 02 (dois) envelopes 
devendo constar, no 

C) RATJFICACAth 

no site wwv.camaraiarrnnc 
da CãmáraMuniSa! de 

t/eeus M4EXOS, nAo 
iaiiaiexpedidas nos termos 
itiWtetificado encontra-se 
riio quadra de publicacOes 
Ce!. Joao GuimarAes, 60, 

•JJ. 	 '.-!S 	 -- 	 - 	 - 

- - 	- --- 	 - Jardinópolis, 05 de oubro de 2018. 

J Presidente 
Cãmara Municipal de JardinopolislSP 


