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COMUNICADO
ALTERAÇÃO DE DATA DO CERTAME
PROCESSO N.º 067/2020
EDITAL N.º 043/2020
PREGÃO ELETRONICO N.º 002/2020
OBJETO: Aquisição de protetores para árvore em metal
para diversos locais do município, nos termos do ANEXO I –
DESCRIÇÃO DO OBJETO do presente Edital.
A Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia, através do
Departamento de Compras e Licitações, vem por meio deste
informar a todos os interessados, com referência ao processo
em epígrafe, o que segue:
Considerando que o feriado do dia 09 de julho de 2.020 foi
antecipado para a data de 26 de maio de 2.020 pelo Governo
Estadual de São Paulo, em busca do aumento do isolamento
social, visando a contenção da proliferação do Coronavírus, e
redução dos casos da doença COVID-19, e a fim de atender
o prazo mínimo de veiculação do edital de licitação, de acordo
com o Art. 4° da Lei 10.520/02 o presente processo terá sua
data de abertura e julgamento das propostas alterado para:
1.2 – CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:
Cadastro de Propostas iniciais: 20/05/2020 às 09h30
Abertura de Propostas iniciais:

02/06/2020 às 09h30

Início do Pregão (fase competitiva): 02/06/2020 às 10h00
Tempo de Disputa: 10 minutos
Cabe ressaltar que o presente comunicado está disponível
no site oficial da Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia
(www.aguasdelindoia.sp.gov.br), no site oficial da BBMNET
(www.bbmnetlicitacoes.com.br) sendo ainda que o referido
processo se encontra disponível a todos os interessados para
vistas.
Águas de Lindóia, 26 de maio de 2.020.
Wellington B. Dalonso
Pregoeiro Municipal
COMUNICADO
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE EDITAL
Processo nº 065/2020
Edital nº. 041/2020
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada em
engenharia visando o fornecimento de material e mão de obra
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para Reforma da Escola Municipal “Professor Ivan Galvão
de França”, com Recursos do QESE, conforme projetos,
memoriais descritivos, cronogramas e planilhas orçamentárias
constantes do ANEXO I do Edital
A Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia, através do
Departamento de Compras e Licitações, vem por meio deste
informar a todos os interessados, com referência ao processo
em epígrafe, o que segue:
O motivo da presente SUSPENSÃO deve-se ao fato
do recebimento do PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
encaminhado pela empresa CONSTRUTORA NORBEX
EIRELI – EPP.
Diante do acima exposto o presente processo encontrase SUSPENSO TEMPORARIAMENTE, até que sejam
realizadas as adequações necessárias, não só no instrumento
editalício como no processo administrativo, sendo que
será posteriormente republicado o edital, com eventuais
adequações e com os novos prazos, nos termos do disposto
no § 4º do art. 21 da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e
demais alterações posteriores.
Cabe ressaltar que o presente comunicado está disponível
no site oficial da Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia
(www.aguasdelindoia.sp.gov.br), sendo ainda que o referido
processo encontra-se disponível a todos os interessados para
vistas.
Águas de Lindóia, 26 de maio de 2.020
Alexandre Carney Corsi
Presidente da CJL

