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Rua XV de Novembro, 261 / Centro / C.E.P. 13780.000 

RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL 

 

Rerratificação: Referente ao Edital de Pregão 02/2017

Processo Licitatório: 03/2017

A Prefeitura Municipal de Divinolândia/SP, por meio do Chefe do Poder Executivo, torna 

público, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a rerratificação 

do Edital do Pregão Presencial 02/2017 com as seguintes alterações:  

- Alteração do preâmbulo; 

- Alteração do Termo de Referência; 

-Alteração na data da sessão pública para o dia 10/03/2017.

Considerando as alterações acima elencadas, ficam reabertos os prazos para

amostras e abertura dos envelopes sendo: 

Entrega das amostras e dos envelopes de proposta e habilitação: 06/03/2017 das 

16h30min 

Realização da sessão pública: 10/03/2017 às 

 

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do referido edital.

 

O conteúdo rerratificado poderá ser retirado 

segunda a sexta feira no horário das 08h00min as 11h00min e 13h00min as 17h00min horas 

junto ao departamento de licitação ou no site www.divinolandia.sp.gov.br. 

 

Publique-se 

 

Naief Haddad Neto 

Prefeito Municipal 
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Rerratificação: Referente ao Edital de Pregão 02/2017 

Processo Licitatório: 03/2017 

A Prefeitura Municipal de Divinolândia/SP, por meio do Chefe do Poder Executivo, torna 

público, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a rerratificação 

do Edital do Pregão Presencial 02/2017 com as seguintes alterações:   

Alteração do Termo de Referência;  

Alteração na data da sessão pública para o dia 10/03/2017. 

Considerando as alterações acima elencadas, ficam reabertos os prazos para

abertura dos envelopes sendo:  

dos envelopes de proposta e habilitação: 06/03/2017 das 

Realização da sessão pública: 10/03/2017 às 13h30min. 

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do referido edital. 

O conteúdo rerratificado poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Divinolândia

segunda a sexta feira no horário das 08h00min as 11h00min e 13h00min as 17h00min horas 

junto ao departamento de licitação ou no site www.divinolandia.sp.gov.br.  
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A Prefeitura Municipal de Divinolândia/SP, por meio do Chefe do Poder Executivo, torna 

público, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a rerratificação 

Considerando as alterações acima elencadas, ficam reabertos os prazos para entrega das 

dos envelopes de proposta e habilitação: 06/03/2017 das 13h00min às 

na Prefeitura Municipal de Divinolândia-SP de 

segunda a sexta feira no horário das 08h00min as 11h00min e 13h00min as 17h00min horas 


