PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ - EDITAL DE LICITAÇÃO

ERRATA 01 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
TRANSPORTE RECREATIVO E ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E CULTURAIS – SECUT

ALTERA- SE O EDITAL: item 8 - VISITA TÉCNICA

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 conhece o local da execução dos serviços do município de Itajubá e não
possui interesse em realizar a visita técnica. (modelo em anexo)
FICAM MANTIDOS: LOCAL, DATA E HORÁRIOS DESCRITOS EM EDITAL.
O

modelo da declaração está disponível em anexo.

A presente errata está disponível no site: www.itajuba.mg.gov.br. Informações através do email:
licitaitajuba@gmail.com ou através dos seguintes telefones (35) 9 9898-6949
Itajubá, 05 de novembro de 2021.

Caroline Carvalho Mendes
Pregoeira – Portaria 434/2021

VISTO PROJU:

Secretaria Municipal de Planejamento
Departamento de Licitações

• Tel.: (35)99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Referência: Pregão Presencial nº 136/2021
Data: ___/___/______
Empresa Licitante: ________________________________

CNPJ: ____________________________

A empresa acima identificada, por meio de seu representante legal, DECLARA para
devidos fins, que conhece o local da execução dos serviços do município de Itajubá, com o objetivo
de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE
RECREATIVO E ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E CULTURAIS – SECUT,

de acordo com

os serviços previstos neste certame, conforme disposto no Edital de Licitação.

A empresa licitante declara que é 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 da obra ou 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.

Secretaria Municipal de Planejamento
Departamento de Licitações

• Tel.: (35)99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com

