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Considerando que foi detectado um erro de digitação no anexo I do edital, na
página 22, nos itens 3.1.1 e 3.1.4, resolve realizar as seguintes alterações:

Alterar o item 3 1 1 do anexo I do Edital:. .

Onde consta: “A licitante deverá disponibilizar e instalar gradil de isolamento e 
segurança  medindo 1,3  x 3,0  metros  ou  equivalente,  para  uma  extensão  de
30m  (trinta  metros),  seguindo  as  instruções  da  Comissão  Organizadora  do 
Evento e da fiscalização do contrato”

Leia-se: “A  licitante  deverá  disponibilizar  e  instalar  gradil  de  isolamento  e 
segurança  medindo 1,3  x 3,0  metros  ou  equivalente,  para  uma  extensão  de
105m  (cento  e  cinco metros),  seguindo  as  instruções  da  Comissão 
Organizadora do Evento e da fiscalização do contrato”

Alterar o item 3 1.4 do anexo I do Edital:.

Onde  consta: “A  licitante  deverá  disponibilizar  e  instalar 45m  (quarenta  e 
cinco metros) de placas metálicas para fechamento e isolamento na Praça da 
Matriz  de  Itamonte,  com  medidas  entre  2,4  x  2,0 metros,  para  isolamento  na 
Praça  da  Matriz  de  Itamonte,  seguindo  as  instruções  da  equipe  organizadora 
do evento.”

Leia-se: “A licitante deverá disponibilizar e instalar 108m (cento e oito metros)
de  placas  metálicas  para  fechamento  e  isolamento  na  Praça  da  Matriz  de 
Itamonte,  com  medidas  entre  2,4  x  2,0 metros,  para  isolamento  na  Praça  da 
Matriz de Itamonte, seguindo as instruções da equipe organizadora do evento.”
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Alterar a descrição do Lote: 2 - LOCAÇÃO DE GRADIL PARA ISOLAMENTO E 
PLACA DE FECHAMENTO: 

Onde consta: “LOCAÇÃO DE GRADIL PARA ISOLAMENTO E PLACA DE 
FECHAMENTO - Locação de 35 unidades de gradil de isolamento de 
segurança, nas medidas mínimas de 1,3 x3,0 metros, seguindo as instruções 
da equipe organizadora do evento. A empresa licitante deverá dispor de 01 
(um) responsável para o manejo e fechamento das ruas às 18:00horas e 
abertura as 08:00h todos os dias do evento. Placa de Fechamento -Locação de 
38 Placas de Fechamento Metálica nas medidas mínimas de 2,4 x 2,0 metros, 
para isolamento na Praça da Matriz de Itamonte, seguindo as instruções da 
equipe organizadora do evento.” 

Leia-se: “LOCAÇÃO DE GRADIL PARA ISOLAMENTO E PLACA DE 
FECHAMENTO - Locação de 35 unidades de gradil de isolamento de 
segurança, nas medidas mínimas de 1,3 x3,0 metros, seguindo as instruções 
da equipe organizadora do evento. A empresa licitante deverá dispor de 01 
(um) responsável para o manejo e fechamento das ruas às 18:00horas e 
abertura as 08:00h todos os dias do evento. Placa de Fechamento -Locação de 
45 Placas de Fechamento Metálica nas medidas mínimas de 2,4 x 2,0 metros, 
para isolamento na Praça da Matriz de Itamonte, seguindo as instruções da 
equipe organizadora do evento”. 

 

Publique-se, notifique-se. 

Itamonte, 24 de janeiro de 2020. 

 

 

JONAS SANTOS COSTA 
Pregoeiro 
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