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AVISO 1  
 
 

PROCESSO Nº 006/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 
 

OBJETO: Contratação de Serviços - Contínuos de Limpeza, Conservação e Higienização nos 
Entrepostos de Guaratinguetá, Piracicaba, São José dos Campos e Sorocaba, conforme 
especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

 
Senhores licitantes, 
 
Informamos as seguinte alterações nos termos Edital, abaixo aduzidas: 
 
Em Edital de Licitação,  
 
Onde se lê:  
“1.8. VISITA   
1.8.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, ao licitante será 
OBRIGATÓRIA a realização de vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, 
acompanhado por funcionário designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 
12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, a qual DEVERÁ ser previamente agendada até o dia 
13/05/2021 pelos seguintes telefones de cada Entreposto:   
a. Guaratinguetá: (12) 3132-3413;  
b. Piracicaba: (19) 3424-2611 ou (19) 3424-2319;  
c. São José dos Campos: (12) 3905-1125 ou (12) 3905-1758;  
d. Sorocaba: (15) 3221-2255 ou (15) 3221-3102.”; 
 
Leia-se “1.8. VISITA   
1.8.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, ao licitante será 
OBRIGATÓRIA a realização de vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, 
acompanhado por funcionário designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 
12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, a qual DEVERÁ ser previamente agendada até o dia 
13/05/2021 pelos seguintes telefones de cada Entreposto:   
a. Guaratinguetá: (12) 3132-3413;  
b. Piracicaba: (19) 3424-1229, (19) 3424-2611 ou (19) 3424-2319;  
c. São José dos Campos: (12) 3905-1125 ou (12) 3905-1758;  
d. Sorocaba: (15) 3221-2255 ou (15) 3221-3102.”. 
 
 
Em Termo de Referência, 
 
Onde se lê:  
“13 – VISITA   
13.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, ao licitante será 
OBRIGATÓRIA a realização de vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, 
acompanhado por funcionário designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 
12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, a qual DEVERÁ ser previamente agendada até o dia 
13/05/2021 pelos seguintes telefones de cada Entreposto:   
a. Guaratinguetá: (12) 3132-3413;  
b. Piracicaba: (19) 3424-2611 ou (19) 3424-2319;  
c. São José dos Campos: (12) 3905-1125 ou (12) 3905-1758;  
d. Sorocaba: (15) 3221-2255 ou (15) 3221-3102.”; 
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Leia-se “13 – VISITA   
13.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, ao licitante será 
OBRIGATÓRIA a realização de vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, 
acompanhado por funcionário designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 
12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, a qual DEVERÁ ser previamente agendada até o dia 
13/05/2021 pelos seguintes telefones de cada Entreposto:   
a. Guaratinguetá: (12) 3132-3413;  
b. Piracicaba: (19) 3424-1229, (19) 3424-2611 ou (19) 3424-2319;  
c. São José dos Campos: (12) 3905-1125 ou (12) 3905-1758;  
d. Sorocaba: (15) 3221-2255 ou (15) 3221-3102.”. 
_____________________________________________________________________________ 
 
SP, 06/05/2021. 
 
 
 
Maria Valdirene R.S. Carlos 
Pregoeira 
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