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ONDE SE LÊ:

DIA DA LICITAÇÃO: 12/07/2018

- SESSÃO às 09h30min (Horário de Brasília/DF)

LEIA-SE :

DIA DA LICITAÇÃO: 30/07/2018

- SESSÃO às 09h00min (Horário de Brasília/DF)
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ONDE SE LÊ:

2.1.

Os envelopes de documentação e proposta comercial da empresa interessada em participar da presente
licitação deverão ser protocolados, no protocolo geral da DME Energética S/A - DMEE, situada na Rua
Amazonas, nº. 65, Centro, Poços de Caldas - MG até às 09h30min do dia 12/07/2018. A abertura dos
envelopes de documentação e propostas apresentados dar-se-á às 09h30min do mesmo dia, no
salão de Licitações, situada no endereço acima.
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LEIA-SE :
2.1. Os envelopes de documentação e proposta comercial da empresa interessada em participar da presente
licitação deverão ser protocolados, no protocolo geral da DME Energética S/A - DMEE, situada na Rua
Amazonas, nº. 65, Centro, Poços de Caldas - MG até às 09h00min do dia 30/07/2018. A abertura dos
envelopes de documentação e propostas apresentados dar-se-á às 09h30min do mesmo dia, no salão de
Licitações, situada no endereço acima.

___________________________________________________________________________________
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ONDE SE LÊ:
DA VISITA TÉCNICA
4.3. A visita técnica será agendada previamente junto à DMEE, através do e-mail fgeneroso@dmee.com.br, aos
cuidados de Fabiana Dias Generoso de Oliveira, E DEVERÁ OCORRER ATÉ O TERCEIRO DIA CORRIDO
anterior à data da licitação – até as 17 horas do dia 09/07/18 - devendo a empresa confirmar o recebimento
do e-mail através do telefone (35) 3716-9223.

LEIA-SE
4.3. A visita técnica será agendada previamente junto à DMEE, através do e-mail fgeneroso@dmee.com.br, aos
cuidados de Fabiana Dias Generoso de Oliveira, E DEVERÁ OCORRER ATÉ O TERCEIRO DIA CORRIDO
anterior à data da licitação – até as 17 horas do dia 25/07/18 - devendo a empresa confirmar o recebimento
do e-mail através do telefone (35) 3716-9223.
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ONDE SE LÊ:
6.2.1.3. Empresas que entregarem à DMEE toda a documentação exigida no item 7 deste Edital para
CADASTRAMENTO nesta Tomada de Preços de acordo com o solicitado, até o TERCEIRO DIA
CORRIDO anterior à data da licitação – até as 17 horas do dia 09/07/18, se tornando assim, após
conferência e aprovação da CPL, cadastrada e apta a participar da presente Tomada de Preços,
obtendo da DMEE “Atestado de Cadastro na Tomada de Preços 001/2018 ou CRC”.

LEIA-SE
6.2.1.3. Empresas que entregarem à DMEE toda a documentação exigida no item 7 deste Edital para
CADASTRAMENTO nesta Tomada de Preços de acordo com o solicitado, até o TERCEIRO DIA
CORRIDO anterior à data da licitação – até as 17 horas do dia 25/07/18, se tornando assim, após
conferência e aprovação da CPL, cadastrada e apta a participar da presente Tomada de Preços,
obtendo da DMEE “Atestado de Cadastro na Tomada de Preços 001/2018 ou CRC”.

____________________________________________________________________________________
Poços de Caldas, 09 de julho de 2018.
____________________________________
FABIANA DIAS GENEROSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
___________________________________
MARA RUBIA DOS REIS
MEMBRO EFETIVO
____________________________________
WILLIAN HANDER DE SOUZA
MEMBRO EFETIVO
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