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ERRATA DE PUBLICAÇÃO 

NA PUBLICAÇÃO DO EDITAL VERIFICOU-SE QUE HOUVE UM ERRO DE DIGITAÇÃO, 

PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE REDAÇÃO AO PRC N° 081/2020 PREGÃO 

PRESENCIAL N° 019/2020, NÃO ALTERANDO A DATA DO CERTAME, 

PERMANECENDO 08 DE MAIO DE 2020. 

DESTA FORMA COMUNICA TODOS INTERESSADOS QUE: 
 
Página 01, objeto 2.1 - ONDE SE LÊ: 
 

“ A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futuras e 

eventuais contratação de máquinas, sendo retroescavadeira para serviços de 
drenagem a serem realizados no denominado córrego do Lobo, em prevenção e 
combate à dengue, e motoniveladora para serviços de terraplanagem, a serem 
utilizadas para serviços e manutenção nas estradas municipais, em atendimento 

a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos” 

LEIA SÊ: 
  
“A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futuras e 
eventuais, contratação de máquinas pesadas, retroescavadeira e 
motoniveladora para serviços de manutenção ao município de Monte Belo, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, de acordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência, Anexo I deste 
Edital.” 
 
Página 16, (ANEXO I), TERMO DE REFERÊNCIA, OBJETO - ONDE SE LÊ: 

 
“A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futuras e 
eventuais contratação de máquinas, sendo retroescavadeira para serviços de 
drenagem a serem realizados no denominado córrego do Lobo, em prevenção e 
combate à dengue, e motoniveladora para serviços de terraplanagem, a serem 
utilizadas para serviços e manutenção nas estradas municipais, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, de acordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência, Anexo I deste Edital.” 
 
LEIA SÊ: 
 
“A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futuras e 
eventuais, contratação de máquinas pesadas, retroescavadeira e 
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motoniveladora para serviços de manutenção ao município de Monte Belo, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, de acordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência, Anexo I deste 
Edital.” 
 

Página 16, (ANEXO I), TERMO DE REFERÊNCIA, JUSTIFICATIVA - ONDE SE 
LÊ: 

“A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futuras e 
eventuais contratação de máquinas, sendo retroescavadeira para serviços de 
drenagem a serem realizados no denominado córrego do Lobo, em prevenção e 
combate à dengue, e motoniveladora para serviços de terraplanagem, a serem 
utilizadas para serviços e manutenção nas estradas municipais, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.” 

LEIA SÊ: 
“A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futuras e eventuais 
contratação de máquinas, sendo retroescavadeira para serviços de drenagem a 
serem realizados no município, e motoniveladora para serviços de 
terraplanagem e manutenção nas estradas municipais, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.” 

Página 26, (ANEXO VII), MINUTA DO CONTRATO, 1- CLAUSULA PRIMEIRA-
DO OBJETO - 1.1 - ONDE SE LÊ: 

“A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futuras e 
eventuais contratação de máquinas, sendo retroescavadeira para serviços de 
drenagem a serem realizados no denominado córrego do Lobo, em prevenção e 
combate à dengue, e motoniveladora para serviços de terraplanagem, a serem 
utilizadas para serviços e manutenção nas estradas municipais, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, de acordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital.” 

LEIA SÊ: 
“A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futuras e 
eventuais, contratação de máquinas pesadas, retroescavadeira e 
motoniveladora para serviços de manutenção ao município de Monte Belo, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, de acordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência, Anexo I deste 
Edital.” 
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Página 32, (ANEXO VIII), MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 1 - DO 

OBJETO, 1.1 - ONDE SE LÊ: 

“A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futuras e eventuais 
contratação de máquinas, sendo retroescavadeira para serviços de drenagem a 
serem realizados no denominado córrego do Lobo, em prevenção e combate à 
dengue, e motoniveladora para serviços de terraplanagem, a serem utilizadas 
para serviços e manutenção nas estradas municipais. De acordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do edital do 
Processo Licitatório 081/2020.  
Em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.” 

LEIA SÊ: 
“A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futuras e eventuais, 
contratação de máquinas pesadas, retroescavadeira e motoniveladora para 
serviços de manutenção ao município de Monte Belo. 
De acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I 
do edital do Processo Licitatório 081/2020. 
Em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.” 
 

Demais informações permanecem inalteradas 

 

Monte Belo 28 de abril de 2020. 

 

 

 

VINICIUS COUTINHO FERREIRA 

PREGOEIRO 

 

 


