
 

                              

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

                        CNPJ  45.279.627/0001-61 

 

RE – RATIFICAÇÃO DE EDITAL 

 
EDITAL Nº 53/2017 - TOMADA DE PREÇOS: 02/2017 - PROCESSO N° 1235/2017 - OBJETO                                    

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DA CEI 

ROSA SPINA, NO MUNICÍPIO DE PIRACAIA/SP 
   

Ficam retificados os itens:: 
 

 Do edital item 2.2.4.c: 

ONDE SE LE: 

c.2 – Para avaliação e validação dos atestados de capacidade do(s) 

responsável(eis) técnico(s) da empresa licitante, a Comissão de Licitação 
levará em conta, como parcelas de maior relevância os seguintes serviços, 
sempre dando cumprimento à Lei Federal nº 5.194/66, LC nº 50/08 e Lei 
955/73: 
 
a) Execução de obras de pavimentação e drenagem, semelhante ao objeto 

desta licitação 
 

LEIA-SE: 

c.2 – Para avaliação e validação dos atestados de capacidade do(s) 

responsável(eis) técnico(s) da empresa licitante, a Comissão de Licitação 
levará em conta, como parcelas de maior relevância os seguintes serviços, 
sempre dando cumprimento à Lei Federal nº 5.194/66, LC nº 50/08 e Lei 
955/73: 
 

b) Execução de obras civis de edificação. 

 

 
 Do ANEXO III – MEMORIAL DESCRITIVO: 

ONDE SE LE: 

Este MEMORIAL trata-se da adequação para a funcionalidade do Centro de Ensino Infantil 
Rosa Spina, os detalhamentos quanto à forma de execução dos trabalhos, medições, 
recebimentos e outros fatores de importância técnica, quando não informados neste 
MEMORIAL DESCRITIVO devem ter como base de informações o CADERNO DE SERVIÇOS 
da FDE (Fundação para o Desenvolvimento para Educação), que pode ser consultado 
através do site www.fde.sp.gov.br, no link Destaques → Catálogos Técnicos.  

LEIA-SE: 

Este MEMORIAL trata-se da adequação para a funcionalidade do Centro de Ensino Infantil 
Rosa Spina, os detalhamentos quanto à forma de execução dos trabalhos, medições, 
recebimentos e outros fatores de importância técnica, quando não informados neste 
MEMORIAL DESCRITIVO devem ter como base de informações o CADERNO DE SERVIÇOS 
do CPOS (Companhia Paulista de Obras e Serviços), que pode ser consultado através do 
site www.cpos.sp.gov.br.  

 
Ficam ratificados os demais itens não atingidos por esta retificação. 
 

                                  Piracaia, 14 de setembro de 2017. 
  

     

            Gilmara de Nardi 

       Chefe da Divisão de Licitação 

http://www.fde.sp.gov.br/
http://www.cpos.sp.gov.br/

