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ESCLARECIMENTO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2021
A Prefeitura Municipal de Nova Soure-BA comunica aos interessados ao processo de licitação Pregão
Presencial nº 39/2021, com o objetivo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de terceirização de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais para os serviços de varrição, capina e
podas de arvores na sede e distritos, incluindo o fornecimento de todo o material necessários para sua
execução., que no item 14.2, “ Realizar até 01 (um) dia útil antes da abertura das propostas a visita
técnica para reconhecimento dos locais (sede ou zona rural) nos quais os serviços poderão ser
realizados, para tanto a empresa interessada agendará a visita em até 48 horas antes da realização do
certame e enviará o seu responsável técnico, que terá de comprovar através de seu cadastro no órgão
CRA - Conselho Regional de Administração e sua vinculação a empresa”. fica excluído o citado item
devido a situação de pandemia, no qual devera ser substituído por Declaração simples de conhecimento.
Nova Soure – BA em 17/06/2021 - Paulo Eduardo S. da Silva – Pregoeiro.
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