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ERRATA EDITAL  
 

Processo Licitatório nº 126/2021  
Pregão Presencial nº 063/2021 

 
A Pregoeira e Equipe de Apoio do Município de Rodeiro, no uso de suas atribuições, 

publica ERRATA junto ao Edital de Licitação supracitado, para nele fazer constar que: 
 
1 – O item 8.4.2 do Edital, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
8.4.2 - Atestado de Visita, emitido por servidor indicado para tal da Secretaria Municipal de 
Administração informando que o representante da licitante, seja ele responsável técnico ou não, 
tomou conhecimento integralmente das condições e informações que envolvam a execução dos 
serviços, caso seja realizada a visita técnica. 

 
a) A Visita Técnica será facultativa, e poderá será realizada preferencialmente de 09:00 as 

16:00 horas nos dias 16/12/2021 ou 21/12/2021, por representante do município de 
Rodeiro, que será disponibilizado para acompanhar os representantes das empresas aos 
locais indicados, momento no qual serão prestadas todas as informações que se fizerem 
necessárias e tiradas todas as dúvidas acerca da execução do objeto do futuro contrato. O 
licitante que não realizar a visita técnica não poderá alegar desconhecimento do local e 
condições de execução dos serviços, devendo apresentar declaração conforme modelo do 
anexo IX. A visita deverá ser agendada previamente através dos telefones: 32 3577 1173 
e/ou 32 3577 1309. 

 
2- Fica incluso o anexo IX do Edital, conforme segue:  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO 

PREGÃO PRESENCIAL – ANEXO IX 

(DECLARAÇÃO) 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2021 

EDITAL DE LICITAÇÃO NUMERAÇÃO SEQUENCIAL  

PREGÃO LICITAÇÃO 126/2021 
Nº 063/2021 

 

PREGÃO 

 

063/2021 

 

 
 

Eu ___________________________ (nome completo), representante legal da empresa 
______________________________________ (nome da pessoa jurídica), interessada em 
participar no Pregão Presencial nº 063/2021, do Município de Rodeiro, declaro, sob as penas da lei, 
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que, a empresa abaixo identificada tem pleno conhecimento das condições para execução dos 
serviços não tendo interesse na realização de visita técnica.  
 
Local de data. 
 
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL TIMBRADO) 
 
 
 Tendo em vista que não houve nenhum tipo de prejuízo aos licitantes, pois se trata apenas de 
melhor adequação das condições editalícias ao objeto licitado, a data e o horário de abertura do 
certame em tela ficam mantidos para o dia 27 de dezembro às 09:00 h. 
 
 

      Rodeiro, 21 de dezembro de 2021. 
 
 

Fernanda de Alcantara Chagas 
Presidente 

 
 

Amanda Costa Cruz 
Membro da Comissão 

 
 

Márcia Aparecida Teixeira Gomes 
Membro da Comissão 


