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RETIFICAÇÃO DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2020 

 

Processo n° 10/2.020 

 

 

O Prefeito Municipal de Abadia dos Dourados - MG, no uso de sua atribuições legais e 

considerando o Edital de Tomada de Preços n.º 04/2.020; resolve: 

 

I – Altera data de abertura, passando a constar a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

 

Data: 21/04/2.020 

Hora: 14:00 h 

 

Leia-sê: 

 

Data:  29/04/2.020 

Hora: 14:00 h 

 

II – Retificar o item 24.3 alínea a, passando a constar a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

“Engenheiro Civil, devidamente registrado(s) no CREA para comprovação da execução dos 

itens descritos neste Edital”. 

Leia-se: 

“Engenheiro Eletricista, devidamente registrado(s) no CREA para comprovação da execução 

dos itens descritos neste Edital”. 

III – Retificar o item 38, passando a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: 

 “A visita técnica deverá ser agendada, devendo ser realizada até o último dia útil anterior à data 

fixada para a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes de Documentação e 

Proposta, ou seja, até o dia 20/04/2020. As visitas deverão ser agendadas pelo Fone: (34) 3847- 

1232, das 12:00 as 17:30, no setor de Licitação e será realizada pelo Engenheiro da Prefeitura de 

Abadia dos Dourados-MG. Ponto de encontro: setor de Licitação”. 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS 
      

  ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.593.111/0001-14 

 

 

2 

 

 

 

Leia-se: 

“A visita técnica deverá ser agendada, devendo ser realizada até o último dia útil anterior à data 

fixada para a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes de Documentação e 

Proposta, ou seja, até o dia 28/04/2020. As visitas deverão ser agendadas pelo Fone: (34) 3847- 

1232, das 12:00 as 17:30, no setor de Licitação e será realizada pelo Engenheiro da Prefeitura de 

Abadia dos Dourados-MG. Ponto de encontro: setor de Licitação” 

  

 DEMAIS CLÁUSULAS 

 

As demais cláusulas do presente Edial permanecem inalteradas. 

 

 

Abadia dos Dourados - MG, 13 de abril de 2.020. 

 

   

 

Wanderlei Lemes Santos 

Prefeito Municipal 
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