PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO

ERRATA Nº 01/2016
CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA
TORNA PÚBLICO AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
A Câmara Municipal de Palhoça torna público a alteração no Edital do Processo Licitatório
nº 014/2016 na modalidade Pregão Presencial nº 015/2016, que tem por objeto a
“Contratação de empresa especializada para adequação nas dependências do
prédio sede da Câmara Municipal de Palhoça/SC, com gesso acartonado instalado e
pintado e demais materiais necessários, conforme especificações, quantitativos e
condições previstas neste Edital”, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Fica adicionado os seguintes Itens:
...
ITEM 7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
7.9. Atestado de Vistoria Técnica (Facultativo).
7.10. - O licitante poderá vistoriar o local onde será executada a obra objeto desta licitação
para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes.
7.11. - A CMP coloca-se à disposição para agendamento de visitas ao local da obra, o qual
deverá ser previamente solicitado ao Setor de Licitações pelo telefone (48) 3288-2512,
das 14h00min às 18h00min.
7.12. A VISTORIA tem como objetivo a análise do local em que serão realizados os
serviços, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços
ofertados pelos licitantes,
não
podendo
ser
alegado,
posteriormente, o
desconhecimento do local/instalações onde vão ser executados os serviços, com intuito
de pleitear vantagens.
7.13. Declaração de renúncia à visita técnica (obrigatória no caso da falta do Atestado de
vistoria).
ITEM 13. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
13.2. Os projetos executivos estão disponíveis para consulta no Setor de Compras e
Licitação da Câmara Municipal de Palhoça.
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MODELOS DE ATESTADOS:

ATESTADO DE VISTORIA
ATESTAMOS, para fins de prova de que trata o Edital do Pregão Presencial
Nº_____/2016, que a empresa______________________________, CNPJ
nº________________________________, por
meio de
seu
responsável técnico
a
ser
indicado
na
proposta
da
empresa,
Sr(a).
___________________________________,
RG
nº________________________,
CPF
nº_____________________________,
realizou vistoria do local onde serão realizados os serviços técnicos, e tomou total
conhecimento das peculiaridades do objeto da presente licitação.
_________________,___de________________de 2016.

Responsável Técnico da Empresa

Representante CMP

INTEGRANDO O PODER
LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE
Rua : Joci José Martins, Nº 101 –
Pagani – Palhoça - SC
CEP – 88132-148
Fone/Fax.: (48) 3288-2512
e-mail: licitacao@cmp.sc.gov.br
www.cmp.sc.gov.br

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº XXX/2016
DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
(Obrigatória caso não realize a visita técnica)
Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos
serviços constantes do objeto do Edital nº ____/2016, e o quadro técnico da empresa
tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como
coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração
da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem
nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.
_____________, ____ de __________ de 2016.

NOME, CARGO E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

As demais condições e data de abertura vinculada ao respectivo edital permanecem
inalteradas.

Palhoça, 16 de dezembro de 2016.

Cristiane Aparecida da Silva
Pregoeira
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