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AVISO 1 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022 – PROCESSO Nº 111/2022 
 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para execução de Serviços de Pavimentação no 
Entreposto de Sorocaba pertencente à CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais 
de São Paulo, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

 
Senhores Licitantes, 
 
Informamos que o texto do Edital foi alterado para os termos abaixo aduzidos: 
 
1. Página 01/92: 
 
Onde lê-se: 
 

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 8h00 
às 11h00 e das 13h00 às 16h00, previamente agendada. O prazo para realização da visita 
será até o dia 14/09/2022, devendo ser agendada pelo telefone (15) 3221-3791 no 
Entreposto de Sorocaba, compartilhado com o DEMAN – Departamento de Engenharia e 
Manutenção. 
 

Leia-se: 
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 8h00 
às 11h00 e das 13h00 às 16h00, previamente agendada. O prazo para realização da visita 
será até o dia 14/09/2022, devendo ser agendada pelo telefone (15) 3221-2255 no 
Entreposto de Sorocaba, compartilhado com o DEMAN – Departamento de Engenharia e 
Manutenção. 

 
 
2. Página 31/92: 
 

Onde lê-se: 
 

2.1. As proponentes deverão enviar, anexo, atestado de visita efetuada por técnico 
capacitado, emitido pelo órgão gestor do contrato (DEMAN), comprovando que efetuaram 
visita aos locais dos serviços, inteirando-se das condições e grau de dificuldades 
existentes, e de todos os detalhes e aspectos pertinentes aos serviços a serem 
executados, bem como suas quantidades. O horário de visita deverá ser previamente 
agendado junto gerência da Unidade de Entreposto de Sorocaba, através do telefone: (15) 
3221 3791. 

 
Leia-se: 

 
2.1. As proponentes deverão enviar, anexo, atestado de visita efetuada por técnico 
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capacitado, emitido pelo órgão gestor do contrato (DEMAN), comprovando que efetuaram 
visita aos locais dos serviços, inteirando-se das condições e grau de dificuldades 
existentes, e de todos os detalhes e aspectos pertinentes aos serviços a serem 
executados, bem como suas quantidades. O horário de visita deverá ser previamente 
agendado junto gerência da Unidade de Entreposto de Sorocaba, através do telefone: (15) 
3221 2255. 

 
 
São Paulo, 08/09/2022. 

 
 
 
Patricia Nihari Arantes 
Pregoeira 


