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Onde lê-se:

1 - DA ABERTURA

1.1. A Comissão Permanente de Licitação receberá os documentos e propostas em sessão pública a ser realizada, conforme abaixo indicado:

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
DATA: 11/08/2021
HORÁRIO: 09:00 horas.

5.2 – DO CADASTRAMENTO

5.2.1. As empresas que se interessarem em participar do certame, e não forem cadastradas, deverão apresentar para cadastramento, ou comprovarem que atendem todas as exigências para cadastramento até o dia: 06/08/2021 os seguintes documentos:

5.3 - DA HABILITAÇÃO

(...)

5.3.2. Para a habilitação nesta Tomada de Preços será exigida a seguinte documentação:

(...)

f) Declaração de visita técnica, fornecida por este Município, através de seu Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos, atestando que a empresa licitante visitou e tem pleno conhecimento do local onde será realizado o serviço. As visitas técnicas serão realizadas, das 08:00 às 16:00 horas, até o dia 10 de agosto de 2021. 

Leia-se:

1 - DA ABERTURA

1.1. A Comissão Permanente de Licitação receberá os documentos e propostas em sessão pública a ser realizada, conforme abaixo indicado:

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
DATA: 23/08/2021
HORÁRIO: 09:00 horas.

5.2 – DO CADASTRAMENTO

5.2.1. As empresas que se interessarem em participar do certame, e não forem cadastradas, deverão apresentar para cadastramento, ou comprovarem que atendem todas as exigências para cadastramento até o dia: 18/08/2021 os seguintes documentos:

5.3 - DA HABILITAÇÃO

(...)

5.3.2. Para a habilitação nesta Tomada de Preços será exigida a seguinte documentação:

(...)

f) Declaração de visita técnica, fornecida por este Município, através de seu Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos, atestando que a empresa licitante visitou e tem pleno conhecimento do local onde será realizado o serviço. As visitas técnicas serão realizadas, das 08:00 às 16:00 horas, até o dia 22 de agosto de 2021. 



