PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES

ESTADO DE MINAS GERAIS
CGC Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

PUBLICAÇÃO
ERRATA
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves/MG. ERRATA - Processo Licitatório – 37/2020,
Tomada de Preços – 06/2020, do tipo Menor Preço Global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CALÇAMENTO EM PEDRA POLIEDRICA EM ESTRADAS DE
ACESSO ÀS COMUNIDADES DE AGUA LIMPA E PINHEIROS DO MUNICIPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES.

* Será RETIFICADO NO EDITAL:
Onde se Lê:
A sessão pública fica reagendada para 31 (trinta e um) de julho de 2020.
Lê-se:
A sessão pública fica reagendada para 05 (cinco) de agosto de 2020.
* Será RETIFICADO no EDITAL:
Onde se Lê:
3.1 - Poderão participar desta licitação todos e quaisquer estabelecimentos especializados no ramo do
objeto licitado, devidamente cadastrados na Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves ou que
atendam as condições exigidas para cadastramento até o dia 28 (vinte e oito) de julho de 2020,
observadas a necessária qualificação ou, ainda, os cadastrados em órgãos ou entidades da
Administração Publica, que atendam às condições estabelecidas neste instrumento convocatório.
Lê-se:
3.1 - Poderão participar desta licitação todos e quaisquer estabelecimentos especializados no ramo do
objeto licitado, devidamente cadastrados na Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves ou que
atendam as condições exigidas para cadastramento até o dia 31 (trinta e um) de julho de 2020,
observadas a necessária qualificação ou, ainda, os cadastrados em órgãos ou entidades da
Administração Publica, que atendam às condições estabelecidas neste instrumento convocatório.
* Será RETIFICADO no EDITAL:
Onde se Lê:
7.1 - Os interessados, cadastrados na Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, ou em qualquer
órgão da administração pública, deverão apresentar, até dia 28 (vinte e oito) de julho de 2020, todos
os documentos abaixo relacionados com vigência plena até a data fixada para abertura dos envelopes
“Documentação”, para fins de cadastramento.
Lê-se:
7.1 - Os interessados, cadastrados na Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, ou em qualquer
órgão da administração pública, deverão apresentar, até dia 31 (trinta e um) de julho de 2020, todos
os documentos abaixo relacionados com vigência plena até a data fixada para abertura dos envelopes
“Documentação”, para fins de cadastramento.
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* Será RETIFICADO no EDITAL:
Onde se Lê:
7.4.4 - O fornecedor deverá possuir o Capital Social igual ou superior a R$ 12.618,39 (doze mil
seiscentos e dezoito reais e trinta e nove centavos) equivalente a 10% do valor total estimado da
contratação, valor este que deverá ser comprovado pelo Balanço Patrimonial devidamente atualizado.
Lê-se:
7.4.4 - O fornecedor deverá possuir o Capital Social igual ou superior a R$ 13.774,94 (treze mil
setecentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) equivalente a 10% do valor total
estimado da contratação, valor este que deverá ser comprovado pelo Balanço Patrimonial
devidamente atualizado.
* Será RETIFICADO no EDITAL:
Onde se Lê:
15.10 - A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves possibilitará a realização de visita técnica para
conhecimento do local da obra aos interessados, até o dia 28 (vinte e oito) de julho de 2020. A visita
técnica deverá ser agendada no Setor de Licitação, por meio telefone (32) 3357-1235. A visita técnica
do local da obra será facultativa aos licitantes. No entanto, serão de inteira responsabilidade do
contratado eventuais prejuízos decorrentes de sua omissão de verificação dos locais de instalação e
execução da obra.
Lê-se:
15.10 - A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves possibilitará a realização de visita técnica para
conhecimento do local da obra aos interessados, até o dia 31 (trinta e um) de julho de 2020. A visita
técnica deverá ser agendada no Setor de Licitação, por meio telefone (32) 3357-1235. A visita técnica
do local da obra será facultativa aos licitantes. No entanto, serão de inteira responsabilidade do
contratado eventuais prejuízos decorrentes de sua omissão de verificação dos locais de instalação e
execução da obra.

* Será RETIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL:
- NOVA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMULADA (GRIFADA EM VERDE)
- NOVO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO REFORMULADO (GRIFADO EM VERDE)
- NOVA MEMÓRIA DE CÁLCULO (GRIFADO EM VERDE)
- NOVO MEMORIAL DESCRITIVO (GRIFADO EM VERDE)

* Será RETIFICADO NO ANEXO II DO EDITAL:
- NOVA MODELO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA (GRIFADA EM VERDE)

Qualquer duvida ligue Tel.: (32) 3357-1235.
Coronel Xavier Chaves, 20 de Julho de 2020.
Emanuel Pereira de Andrade – Presidente da CPL.
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