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ERRATA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 072/2021 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 

UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA-MG. 

 

 A presente ERRATA tem o efeito de retificar o que segue: 

1) Item 4.3 do Edital : 

Onde se lê: “A pessoa que subscrever os documentos citados nas alíneas “a” e “b” do item 

3.2. deverá juntar instrumento comprobatório da legitimidade para realizar tal feito, em 

original ou cópia autenticada.”  

Leia-se “A pessoa que subscrever os documentos citados nas alíneas “a” e “b” do item 4.2. 

deverá juntar instrumento comprobatório da legitimidade para realizar tal feito, em original 

ou cópia autenticada.” 

2) Anexo VI do Edital: 

Onde se lê: (Identificação completa do representante da licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado 

(Licitante), para fins do disposto no item 1.19 do título VIII - “Documentação de 

Habilitação” do Edital Concorrência Pública nº 001/2021, declara, sob as penas da lei, 

em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

 

Leia-se: (Identificação completa do representante da licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado 

(Licitante), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 

que:  

 

Em razão das retificações contidas na presente errata, não se altera a data de abertura da 

licitação em epígrafe. Ficam mantidos os demais termos do edital.  

 

Esta Errata integra o edital respectivo, para todos os efeitos legais.  

 

Pirapora, 25 de novembro de 2021. 

 

 

Érika Auriana Menezes Mourão Silva Berlini 

Presidente da CPL 

http://www.pirapora.mg.gov.br/

		2021-11-25T14:06:00-0200
	ERIKA AURIANA MENEZES MOURAO SILVA BERLINI:07476091604
	Eu sou o autor deste documento




