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PROCESSO LICITATÓRIO N.° 168/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº.  069/2021 

 
LICITAÇÃO/ MODALIDADE: Pregão Presencial. 

REGIME DE EXECUÇÃO:  MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE TECNICO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO E ATIVIDADE DE CONSULTORIA E MONITORAMENTO DO E-
SOCIAL EVENTOS S2210- SS22210-SS2240 a TREINAMENTOS E IMPLANTAÇÃO SST A 
SEREM REALIZADAS. 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 

1- O Município de Santana da Vargem torna pública a retificação do edital do processo acima 

mencionado.  

Onde se lê: 

 

A abertura da sessão será às 08 horas 15 de setembro de 2021 quando serão recebidos os 

envelopes, documentação e proposta, relativos à licitação, e credenciados os representantes das 

empresas licitantes, ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subsequente na 

mesma hora e local aqui mencionados. 

2.4- Os licitantes deverão, realizar visita técnica para conhecerem os detalhes técnicos dos 

serviços objeto da licitação, com a finalidade de verificação de todas as condições 

particulares dos serviços a serem executados conforme estabelecido neste edital e em seus 

anexos. Esta visita deverá ser agendada com o Chefe do Departamento de Recursos 
Humanos até 2 (dois) dias úteis que antecede a data de abertura da licitação e será feita 
por um responsável pela empresa. A visita poderá ser agendada através do fone: (35) 

3858-1200. 

2.5- Após a visita será expedido atestado de visita, que deverá ser apresentada junto 
aos documentos de habilitação, na falta do Atestado de Visita o licitante será 
INABILITADO. 
Leia-se 

A abertura da sessão será às 08 horas 30 de setembro de 2021 quando serão recebidos os 

envelopes, documentação e proposta, relativos à licitação, e credenciados os representantes das 

empresas licitantes, ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subsequente na 

mesma hora e local aqui mencionados. 

2.4- Os licitantes poderão realizar visita técnica para conhecerem os detalhes técnicos dos 

serviços objeto da licitação, com a finalidade de verificação de todas as condições 
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particulares dos serviços a serem executados conforme estabelecido neste edital e em seus 

anexos. Esta visita podera ser agendada com o Chefe do Departamento de Recursos 
Humanos até 2 (dois) dias úteis que antecede a data de abertura da licitação e será feita 
por um responsável pela empresa. A visita poderá ser agendada através do fone: (35) 

3858-1200. 

 

 

 

Santana da Vargem, 10  de setembro de 2021 

 

 

Vitor Lúcio Machado 
Pregoeiro 
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