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ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2014 

(PROCESSO N. 235643/2014) 

 

O O Município de Várzea Grande, por meio do Pregoeiro Oficial designado pela 

Portaria n. 550/2013, no uso de suas atribuições legais, torna público para 

conhecimento dos interessados as alterações realizadas no termo de referência, 

obedecendo aos princípios inerentes à Administração, a isonomia, a 

imparcialidade resolve promover a seguinte RETIFICAÇÃO no edital:  

                                                                                                                                                                                                   

NO EDITAL – ONDE SE LÊ 
 

11.9.6 DA VISITA TECNICA 

11.9.6.1 A licitante deverá realizar visita técnica para os serviços a serem 

realizados para o Lote I, objetivando ter pleno conhecimento das condições e 

da natureza dos trabalhos a serem executados, devendo solicitá-la à SMSPT, 

ao Sr. Luiz Celso Moraes de Oliveira, através do telefone: 8439.6651, 

em até no maximo um dia anterior a realização do certame, sendo certo que 

todas as empresas serão informadas do dia, local e hora da referida visita 

sendo que o Atestado de Visita será expedido pela secretaria, devendo fazer 

parte da documentação a ser apresentada no envelope de habilitação. 

11.9.6.2 Ainda, caso a licitante não queira realizar a visita, deverá apresentar, 

em substituição ao termo de visita, DECLARAÇÃO assinada pelo representante 

legal da empresa, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e, ainda, 

assume total responsabilidade por esse fato, e que não utilizará deste para 
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quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou 

financeiras com o MUNICÍPIO. 

 

 

LEIA-SE 
 

11.9.6 DA VISITA TECNICA 

11.9.6.1 A licitante deverá realizar visita técnica para os serviços a serem 

realizados para o Lote I, objetivando ter pleno conhecimento das condições e 

da natureza dos trabalhos a serem executados, devendo solicitá-la à SMSPT, 

ao Sr. Luiz Celso Moraes de Oliveira, através do telefone: 8439.6651, 

em até no maximo um dia anterior a realização do certame, sendo certo que 

todas as empresas serão informadas do dia, local e hora da referida visita 

sendo que o Atestado de Visita será expedido pela secretaria, devendo fazer 

parte da documentação a ser apresentada no envelope de habilitação. 

 
 Ratificam-se os demais itens do Termo de referencia e cláusulas do 

Edital. 
  

Várzea Grande-MT, 27 de agosto de 2014. 
 

 

 

Roldão Lima Junior 
Secretario Municipal de Serviços Públicos 

 
 
 

 
Landolfo L Vilela Garcia 

Pregoeiro 


