
COMISSÃO MUNICIPAL PERMAMENTE DE LICITAÇÕES PÚBLICAS 
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TOMADA DE PREÇOS nº 007/2013 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 019/2013 

EDITAL Nº 024/2013 - RE-RATIFICAÇÃO PELO EDITAL nº 030/2013 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU, Estado de São Paulo, dá ciência 

e conhecimento ao público em geral que o Edital de Convocação nº 024/2013, que 

trata da realização da TOMADA DE PREÇOS nº 007/2013, do tipo MENOR PREÇO, sob 

a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço global, foi Re-

Ratificado pelo Edital de Convocação nº 030/2013, para fins de adiar a data de 

entrega e abertura dos envelopes nºs 01 e 02 (documentação e proposta) para o 

próximo dia 11/12/2013, mantendo-se inalterados o horário e o local previamente 

designados. 

Referida licitação pública tem por objeto a seleção e contratação de 

empresa especializada do ramo para a execução das obras de engenharia civil 

visando a contenção de inundação, compreendendo 405,60 metros de drenagem de 

águas pluviais e serviços complementares, em vias do Município, objeto do processo 

nº 2356/2013 e do convênio nº 409/2013, que foi firmado entre este Município e o 

Governo do Estado de São Paulo por meio de sua Secretaria de Estado de 

Planejamento e Desenvolvimento Regional/Unidade de Articulação com Municípios 

(SPDR/UAM), abrangendo o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais 

necessários à completa e perfeita implantação e execução de todos os elementos 

técnicos definidos neste certame, de conformidade com a pasta técnica que integra o 

Edital de Convocação nº 024/2013. 

Ficam mantidas, inalteradas e ratificadas todas as cláusulas, condições 

e anexos contidos no Edital de Convocação nº 024/2013, naquilo que não colidir com 

os termos deste Edital de Re-Ratificação. 

  Trabiju-SP, 19 de novembro de 2013. 

 

 

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE 

DE LICITAÇÕES PÚBLICAS 

José Henrique Letice 

Presidente da CMPLP 

 

CERTIDÃO: Certifico para os devidos fins de direito que, nesta data, este Edital de Re-

Ratificação foi registrado e publicado nesta Secretária e, ato contínuo, afixado no átrio 

desta Prefeitura Municipal, no local de costume, para ciência e divulgação do mesmo 

a todos os interessados, em respeito aos princípios da publicidade e da transparência, 

bem como seu extrato remetido para publicação na imprensa escrita oficial estadual, 

em jornal de grande circulação no Estado e na imprensa local/regional.  

Trabiju, 19 de novembro de 2013. 

 

 

 

Rafaela Franco Vareda 

Secretária da CMPLP 

 


