PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011
O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, sediado na Avenida Vitória, n.º 347 – Centro,
Nova Venécia-ES, através de sua Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº
1.571/2010, de 14 de outubro de 2010, do Gabinete do Prefeito, de conformidade com o Processo n.º
354595/2011, torna público que realizará processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do
tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, para contratação de empresa especializada para execução de obra
sobre regime de empreitada global, com fornecimento de mão-de-obra e material, para pavimentação
com blocos retangulares de concreto pré-moldado e paisagismo da ciclovia à margem direita da Rodovia
Otávio Ayres Farias – Km 1, no Bairro Aeroporto, neste Município, conforme Convênio n.º 083/2010,
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da SEDURB e este Município, que após um
análise minuciosa, verificou a necessidade das alterações conforme especificadas abaixo:
Com relação ao item 4.2.4 (Documentação relativa à Qualificação Financeira), letra “c”:
Onde lê-se:
c) Balanço Patrimonial, inclusive com os demonstrativos contábeis, correspondentes ao último exercício social (2010), já exigível e apresentado na forma da
Lei, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de
03 (três) meses da data de apresentação da proposta, vedada a apresentação de
balancetes ou balanços provisórios.
Leia-se:
c) Balanço Patrimonial, inclusive com os demonstrativos contábeis, correspondentes ao último exercício social, já exigível e apresentado na forma da Lei,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data de apresentação da proposta, vedada a apresentação de balancetes ou balanços provisórios.
Com relação ao item 4.2.3 (Documentação relativa à Qualificação Técnica):
Onde lê-se:
Obs.: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da licitante e
entregue no envelope “B” documentação, pois fazem parte dos referidos documentos de habilitação.
Leia-se:
Obs.: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da licitante e
entregues no envelope “01” documentação, pois fazem parte dos referidos documentos de habilitação.
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PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação, sito a Avenida Vitória, nº 347, Centro, deste Município ou pelo Telefone (27) 3752-9004, das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00
às 15:00 horas.
Nova Venécia – ES, 02 de fevereiro de 2011.

CRISTINA ZAMPERLINI BORTOT SCARDINI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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