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Tomada de Preços – tipo “Técnica e Preço” - CGA nº 03/2021  
 

 

                                                  COMUNICADO 

 

Comunicamos que a correta disposição do item 5.2 do Edital da Tomada de 

Preços CGA nº 03/2021, que objetiva a contratação de empresa para elaboração dos 

projetos em epígrafe, cuja sessão pública ocorrerá em 29/06/2021, conforme divulgação 

no DOE de 28/05/2021, e no jornal Valor Econômico de 28/05/2021, deve ser 

considerado como segue: 

 

ONDE SE LÊ:  

“5.2. A fim de agilizar a conferência pela Comissão Julgadora da Licitação dos valores 

apresentados pelo proponente, os documentos referidos nos itens 5.1.2 e 5.1.3 deverão 

também ser apresentados em formato eletrônico (“.xls” ou compatível), copiados em 

mídia gravável ou regravável (CD-R, CD-RW ou pen drive), que integrará o conteúdo do 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA”. 

LEIA-SE: 

“5.2. A fim de agilizar a conferência pela Comissão Julgadora da Licitação dos valores 

apresentados pelo proponente, os documentos referidos nos itens 5.1.2 e 5.1.3 deverão 

também ser apresentados em formato eletrônico (“.xls” ou compatível), copiados em 

mídia gravável ou regravável (CD-R, CD-RW ou pen drive), que integrará o conteúdo do 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA de PREÇOS”. 

                           Informamos que as demais disposições do Edital deverão ser 

mantidas, com especial atenção à inalterabilidade da data da sessão pública em 

29/06/2021, uma vez que a presente retificação não altera a formulação da proposta, 

conforme previsto no paragrafo 4º, do artigo 21, da Lei Federal nº 8.666/1993, não 

ocorrendo também alteração do objeto, das quantidades e dos valores unitários e totais 

previstos na planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. 

Cumpre-nos informar que, os Certificados de Visita Técnica emitidos 

anteriormente a presente alteração permanecem válidos. As demais empresas 

interessadas em participar deverão realizar a visita. 

O presente Comunicado encontra-se a disposição para consulta nos 

sites http://www.imprensaoficial.com.br e 

http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage/outros-destaques/licitacoes-

cgaobras. 
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