
RETIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RETIFICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 000001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 000214/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA DO 
MERCADO DE PEIXE DA BARRA 

Retifica-se através deste instrumento, a Tomada de Preços Nº. 000001/2019, especificamente no Preâmbulo e nos 
Itens XXXX do Edital. Que passam a ter a seguinte redação:

Onde se lê:

4.6 - Qualificação econômico-financeira:
(. . .)
f) - Comprovação de prestação de garantia para manutenção da proposta, no valor de R$ XX,XX (XXXX), com validade 
de 60 (sessenta) dias a partir da data de apresentação das propostas em uma das modalidades: em dinheiro (espécie 
ou cheque administrativo), seguro-garantia, fiança bancária e títulos da Dívida Pública, este último, devendo 
criteriosamente se dar na forma do Artigo 56, § 1º, I da Lei Federal Nº. 8.666/1993. Em se tratando de dinheiro, este 
deverá ser depositado no banco BANESTES S/A - AGENCIA Nº. 157 - CONTA CORRENTE Nº. XX.XXX.XXX Os 
documentos comprobatórios da prestação da garantia de proposta deverão ser inclusos no envelope 001 
(HABILITAÇÃO).
(. . .)

Leia-se:

4.6 - Qualificação econômico-financeira:
(. . .)
f) - Comprovação de prestação de garantia para manutenção da proposta, no valor de R$ 7.466,68 (sete mil, 
quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), com validade de 60 (sessenta) dias a partir da 
data de apresentação das propostas em uma das modalidades: em dinheiro (espécie ou cheque administrativo), 
seguro-garantia, fiança bancária e títulos da Dívida Pública, este último, devendo criteriosamente se dar na forma do 
Artigo 56, § 1º, I da Lei Federal Nº. 8.666/1993. Em se tratando de dinheiro, este deverá ser depositado no banco 
BANESTES S/A - AGENCIA Nº. 157 - CONTA CORRENTE Nº. 29.574.126 Os documentos comprobatórios da 
prestação da garantia de proposta deverão ser inclusos no envelope 001 (HABILITAÇÃO).
(. . .)

Marataízes - ES, 12 de fevereiro de 2019.

OLDAIR DA SILVA FERREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
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