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ERRATA 01 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2019 

 
 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO E 

FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL – SEMIN 

 
 
Fica excluído do edital o seguinte termo: 
 
IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
 

c)  encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
 
d)  licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio, qualquer 

que seja sua forma de constituição; 
 
 
Ficam alterados no edital os seguintes termos: 
 
VIII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N°. 02: 
 

3. A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em: 
 
Onde se lê: 
 

b) prova de Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa da Dívida 
Ativa da União e Receita Federal ; 
e) Certidão Negativa de Débitos previdenciárias – Previdência Social; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 
 Leia-se: 
 

b) prova de Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa ou positiva 
com efeitos de negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal ; 
e) Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos previdenciárias – 
Previdência Social; 
g) Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 
Fica incluído no edital os seguintes termos: 
 

Para conhecimento pleno dos serviços que serão executados, a empresa interessada em participar 
desta licitação, de maneira facultativa poderá visitar as dependências da Prefeitura Municipal de 
Itajubá, até 48 horas antes da abertura do certame, com o objetivo de conhecer as áreas envolvidas e 
suas estruturas organizacionais, a infraestrutura de TI existente e também sanar dúvidas a respeito do 
banco de dados para a formulação de proposta. 
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b) A visita técnica será FACULTATIVA, sendo que, caso a empresa licitante não demonstre 
interesse em realizar a visita técnica, a mesma deverá apresentar uma declaração, junto a 
documentação atinente à Habilitação com firma reconhecida em cartório, dando ciência de que não 
possui interesse em realizar a visita técnica. (Modelo anexo Edital). Caso houver interesse e 
necessidade em fazer a visita, poderá agendar um horário na Secretaria Municipal de Informática 
pelo telefone (35) 3692-1731.  
 

b.1) A visita técnica poderá ser realizada por qualquer profissional capacitado, credenciado pela 
empresa interessada em participar do certame. Carta de Credenciamento da empresa assinada 
pelo responsável legal, juntamente com o contrato social em vigor; 

 
 

Fica alterada a data de abertura do presente certame para o dia 20/08/2019 às 14 horas no 
mesmo local descrito no edital. 

 
 

A presente errata está disponível no site: www.itajuba.mg.gov.br. Informações através do email: 
licitaitajuba@gmail.com ou através do seguinte telefone (35) 3692-1734. 
 

                                                                                 Itajubá, 31 de julho de 2019. 
 
 
 
 

 
Caroline Carvalho Mendes 

Pregoeira Port 476/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto do PROJU 
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MODELO  
 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA A VISITA TÉCNICA 
 
 
AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
Ref.: Pregão Presencial nº 073/2019 
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa .............................................................. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município 
de ......................, Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante 
legal o Sr. ......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado 
Civil), ....................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e 
inscrito no CPF/MF sob o nº. ......................., residente e domiciliado na 
..............................................................., nº. ......., Bairro ................, Município de ...................., Estado de 
.................., CEP ................, apresenta o profissional – título e nome do profissional –,CPF/MF sob o nº. 
______________________, portador do Registro Geral nº. _____________________ emitido pela SSP/___, 
para representar a mesma na VISITA TÉCNICA da licitação, Pregão Presencial 073/2019 destinada a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO E FORNECIMENTO DE 
SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL – SEMIN, o qual está autorizado a 
decidir sobre quaisquer eventualidades que possam surgir no referido ato. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
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DECLARAÇÃO VISTORIA 

 
 
Referência: Pregão Presencial nº 073/2019 
 
Data: ___/___/______  
 
Empresa Licitante: ________________________________ 
 
 
CNPJ: ____________________________  
 
 
 
 

A empresa acima identificada, por meio de seu representante legal, DECLARA para devidos 

fins, que conhece o banco de dados do município de Itajubá, com o objetivo de CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE 

GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL – SEMIN, de acordo com os serviços previstos neste certame, 

conforme disposto no Edital de Licitação. 

A empresa licitante declara e da total ciência de que não possui interesse em realizar a visita 

técnica e que, caso vencedora, se absterá de questionar, administrativamente ou judicialmente, sobre 

eventuais problemas técnicos durante a realização do serviço, em decorrência da não realização da visita 

técnica. 

 
 
 
Data: 
 
___________________________________  
(Assinatura do Representante legal)  
 
 
 Este atestado deve ser emitido em papel timbrado da Empresa Licitante, no Envelope 2 – Habilitação com 
firma reconhecida em cartório. 
 


