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PROCESSO Nº 040/2019 - EDITAL N.º 040/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2019  

 
RETIFICAÇÃO Nº 01/2019 

    
 A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas,  Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições legais e  de acordo com o Art. 38, Inciso XII da Lei Federal 8.666/93 
e alterações e da Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações, 

- considerando, um erro de digitação na sétima linha no Anexo VIII do edital 
acima em referência. 

 
RESOLVE: 

           - Considerar a seguinte  RETIFICAÇÃO no Anexo VIII-INSTRUMENTO DE 
CREDENCIAMENTO, onde se lê “Heliodora”, leia-se Santa Rita de Caldas-MG. 
passando a vigorar conforme texto abaixo: 

 
“ANEXO VIII - INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2019 - EDITAL Nº 040/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019 
 
 
  A empresa ........................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, Estado 
de .........................., CEP ................., através do presente, CREDENCIA o Sr. ............................................., 
(Nacionalidade),...................., (Estado Civil), ................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº. .................... emitido 
pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. ...................., residente e domiciliado na ................................., nº. ......., Bairro 
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, para o fim especial de representá-la junto à 
Prefeitura do Município de Santa Rita de Caldas-MG, Pregão Presencial Nº 001/2019, com poderes para apresentar 
Envelopes Proposta e Documentos de Habilitação, formular ofertas e lances de preços na sessão pública, apresentar 
impugnações, interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 
 

Local e data, _____ de _______________de _______ 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
IMPORTANTE: anexar a este credenciamento, cópia autenticada do Contrato Social Consolidado e, alterações, se 
houver, juntamente com a cópia da Cédula de Identidade e do CPF do Sócio Administrador. 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue à Pregoeiro, no ato do credenciamento e separadamente dos envelopes 
de nº. 01 e 02 – Proposta de Preços e Documentos de Habilitação – exigidos nesta licitação. “ 

 
   Santa Rita de Caldas, 20 de Agosto de 2019 

 
(ORIGINAL ASSINADO PELA PREGOEIRA) 

Taíse Lopes Menossi Machado 
Pregoeira 
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