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AVISO REABERTURA DE PRAZO 
TOMADA DE PREÇOS 003/2017 
A Prefeitura Municipal de Igarapava primando pela transparência e ampla publicidade e 
competitividade faz saber que tendo em vista os questionamentos formulados por empresas 
interessadas em participar do referido certame licitatório, do tipo técnica e preço, para 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionalizados na 
área pública, especificamente nas matérias relacionadas as questões orçamentárias, contábil, 
financeira, planejamento, patrimônio, pessoal, terceiro setor, licitações e contratos 
administrativos, além de justificativas nos processos administrativos no âmbito do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo de acordo com Edital e demais anexos, reabre os prazos 
inerentes ao procedimento, tendo em vista entender  que tais questionamentos poderiam 
influenciar na formulação das propostas das empresas interessadas. Assim sendo, as empresas 
interessadas deverão cadastrar-se até o dia 22 de agosto de 2017, das 12:00 horas às 17:00 
horas, no paço da Prefeitura Municipal, sito a Rua Dr. Gabriel Vilela, n° 413, na cidade de 
Igarapava/SP. O Edital e seus anexos estarão disponíveis para retirada até 24 de agosto de 
2017, das 12:00 hs às 17:00 hs, sendo que a cópia reprográfica do edital completo e seus 
anexos poderão ser adquiridos até o dia útil imediatamente anterior a data da entrega dos 
envelopes, no Paço da Prefeitura Municipal de Igarapava, localizada na Rua Dr. Gabriel Vilela nº 
413 - centro, das 12:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento do custo de R$ 20,00 (vinte 
reais) ou solicitado sem ônus via e-mail. Data final para entrega dos envelopes 01, 02 e 03: até 
às 09:00 horas do dia 25 de agosto de 2017, no paço da Prefeitura Municipal de Igarapava no 
endereço supra citado, sendo que a abertura dos envelopes se dará no mesmo dia e local a 
partir das 09:15 horas. Igarapava - SP, 20 de julho de 2017. (a) Comissão Permanente de 
Licitações. 


