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Departamento de Licitações 

 Tel.: (35) 3692-1734  (35) 3692-1735  (35)3692-1780   licitaitajuba@gmail.com 

ERRATA 01 
 

PROCESSO Nº 185/2019 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2019 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E 
REPARAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS 
ESCOLARES - SEMED. 

  
 

Fica alterado no edital o seguinte item: 
 
No item IV - DO ENVELOPE DE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 

letra “D” inciso II do edital, onde se lê: 
 

ii. Devido a grande quantidade de escolas a serem vistoriadas, a visita técnica 

ocorrerá nos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2019, com início às 07:00 horas, com um total de 12 

escolas vistoriadas por dia, e deverá ser agendado na Secretaria Municipal de Planejamento, através 

do telefone (35) 3692-1735 ou 3692-1734, no horário das 12:00h às 18:00h, sendo que os licitantes 

interessados deverão comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Itajubá, a fim de realizar sua 

visita. A empresa interessada deverá obrigatoriamente apresentar documentação de identificação da 

empresa e o respectivo credenciamento do responsável pela empresa, devendo estar munido dos 

seguintes documentos: contrato social da empresa e documento de identidade do proprietário ou 

representante legal. Caso seja, representante credenciado, deverá apresentar procuração com firma 

reconhecida em cartório. Após a efetivação da visita técnica será fornecido o “ATESTADO DE 

VISITA TÉCNICA”, assinado pelo responsável da condução da visita. 

Leia-se  

ii. A visita técnica será FACULTATIVA, a empresa licitante deverá apresentar 

uma declaração, junto a documentação atinente à Habilitação COM FIRMA RECONHECIDA EM 

CARTÓRIO, dando ciência de que conhece os prédios públicos escolares do Município. (Modelo 

anexo no Edital). Caso houver interesse e necessidade em fazer a visita poderá agendar um horário 

no Departamento de Licitações (35) 3692-1734. 
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Fica incluído no edital o anexo XI - Declaração de vistoria 
 
 

Devido à necessidade de alteração no edital, fica alterada a data de abertura do 

presente certame para o dia 08/01/2020 às 14 horas no mesmo local descrito no edital. A Planilha 

Orçamentária corrigida encontra-se disponível no sitio www.itajuba.mg.gov.br. 

 

A presente errata está disponível no site: www.itajuba.mg.gov.br. Informações 

através do email: licitaitajuba@gmail.com ou através do telefone (35) 3692-1734. 

 

                                                                                 Itajubá, 21 de novembro de 2019. 

 

 

 
Giovani Vinicios Raponi 

Presidente da CPL 
 

 
VISTO PROJU: 
 
 
 


