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AVISO 1 
 

PROCESSO Nº 081/2020 – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 09/2022 
 

OBJETO: Atribuição de Áreas - Entreposto de Piracicaba, conforme quantidades e 
especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
Senhores Licitantes, 
 
Informamos as seguintes retificações: 
 
I - No item 2.4. – Quadro de Áreas disponíveis - Anexo I – Termo de Referência do Edital (página 
25/92 e 26/92) foram alterados para os termos abaixo aduzidos: 

1. Onde se lê: “Área 08 de 500,00 m² - destinação IV”, leia-se “Área 08 de 500,00 m² - destinação 
V”; 
2. Onde se lê: “Área 09 de 150,00 m² - destinação V”, leia-se: “Área 09 de 150,00 m² - destinação 
VI”; 
3. Onde se lê: “Sala 01 de 45,00 m² - destinação VI”, leia-se “Sala 01 de 45,00 m² - destinação 
VII”; e 
4. Onde se lê: “Sala 02 de 75,00 m² - destinação VI”, leia-se “Sala 02 de 75,00 m² - destinação 
VII. 

II - Por consequência dessas retificações, no item 16 – Valor Estimado Mensal por Item do Anexo 
I - Termo de Referência (páginas: 35/92 à 40/91), temos:  

1. No item 181 - OUTROS Área 08 - onde se lê: “comércio de caminhões e prestação de serviço 
de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores”, leia-se: “colocação de estufas 
para plantas”; 
2. No item 182 - OUTROS Área 09 - onde se lê: “colocação de estufa para plantas”, leia-se: 
“depósito de caixarias”; 
3. No item 183 - OUTROS Sala 01 - onde se lê: “depósito de caixarias”, leia-se: “lanchonete, 
produtos para embalagem de hortifrutigranjeiros, papelaria ou escritórios de advocacia, 
contabilidade e despachante”; e 
4. No item 184 - OUTROS Sala 02 - onde se lê: “depósito de caixarias”, leia-se: “lanchonete, 
produtos para embalagem de hortifrutigranjeiros, papelaria ou escritórios de advocacia, 
contabilidade e despachante”. 

São Paulo, 13/04/2022. 

 
 
 
Maria Valdirene R. da Silva Carlos 
Presidente da Comissão Julgadora 


