
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA 
TOMADA DE PREÇOS Nº.  03/2014-CMLS

A  CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, através da Comissão de Licitação 
designada  pela  Portaria  nº.  014/2014,  de  10  de  Setembro  de  2014,  torna  pública  a  todas  as 
empresas  interessada em participar  do referido certame,  a  retificação do  Edital Tomada  de 
Preços  nº.  03/2014-CMLS,  de  alguns  i tens  que  passa  a  ter  a  redação  a  seguir 
especificada,  permanecendo  inal terado  os  demais  itens  e  subitens  do  referido 
edital .

5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS
Envelope 1 – Documentos de Habilitação
Envelope 2 – Proposta técnica
Envelope 3 – Proposta de Preços
5.1Licitação Modalidade Tomada de Preços nº. 02/2014-CMLS

Leia-se
5.1 - Licitação Modalidade Tomada de Preços nº. 03/2014-CMLS

11.DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
11.1.1 - Aplica-se no julgamento das Propostas de Preços as exceções previstas nos artigos 44 e 45 
da Lei Complementar nº. 123/2006, em relação às microempresas e empresas de pequeno porte,  
assim definidas no Capítulo II, da citada Lei. 

Leia-se
11.1.1 - Aplica-se no julgamento das Propostas de Preços as exceções previstas nos artigos 44 e 45 
da Lei Complementar nº.  147/2014, em relação às microempresas e empresas de pequeno porte, 
assim definidas no Capítulo II, da citada Lei. 

ANEXO I
4.SERVIÇOS QUE A PROPOSTA DEVE PREVER
4.6.A proposta  deverá  prever  de  forma  englobada  a  cobrança  de  todas  as  despesas  adicionais 
(deslocamento, quilometragem, passagens, combustível e horas técnicas, mesmo as extraordinárias) 
para o cumprimento do Objeto desta Licitação. Quando a Câmara Municipal solicitar a presença de 
técnico  para  suporte  operacional  arcará  somente  com  despesas  de  estadia  e  alimentação  nos 
estabelecimentos e no limite de gastos por ela estipulados. 

Leia-se
4.6.A proposta  deverá  prever  de  forma  englobada  a  cobrança  de  todas  as  despesas  adicionais 
(deslocamento, quilometragem, passagens, combustível e horas técnicas, mesmo as extraordinárias) 
para  o  cumprimento  do  Objeto  desta  Licitação.  Quando  a  Câmara  Municipal  solicitar  a 
presença de técnico para suporte operacional estará todas as despesas já inclusas no contrato.

Laranjeiras do Sul ,  29 de setembro  de 2014

MARCOS KAPASSI
Presidente da Comissão de Lici tações


