
PREFEITURA     MUNICIPAL DE PARÁ     DE     MINAS   –   MG
PRAÇA     AFONSO     PENA,     30   –   CENTRO

1.º Adendo a Concorrência n.º 001/2016 – PRC 004/16

Fica alterado o edital do procedimento licitatório acima epigrafado da seguinte forma:

No item 5.1 do edital:

Aonde se lê: “O prazo máximo para a execução dos serviços será de 30 (trinta) meses, e o prazo máximo para iniciar a execução
é de 05 (cinco), sendo que ambos os prazos serão contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços.”

Leia-se: “O prazo para a exploração dos espaços publicitários bem como conservação das lixeiras, será de 30 (trinta) meses, contados
a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, podendo este ser renovado por igual período a critério da Municipalidade.”

Na letra “a” do item 12.1 do edital 

Aonde se lê:  “Executar as obras 7 serviços provenientes(...)”

Leia-se: “Executar as obras e serviços provenientes(...)”

No item 16.1 do edital:

Aonde se lê:  “A remuneração da Concessionária dar-se-á pela comercialização e exploração de espaços de publicidade existentes
nos bens, conforme preconiza a Lei Municipal nº 5.601/2013 e Lei nº 5.747/2014.”

Leia-se: “A remuneração da Concessionária dar-se-á pela exploração dos espaços de publicidade existentes nos bens, conforme
preconiza a Lei Municipal nº 5.601/2013 e Lei nº 5.747/2014.”

Em virtude desta alteração, altera-se também a data para abertura, sendo que:

ONDE SE LÊ:

“(…)cujo edital encontra-se à disposição dos interessados para aquisição até as 08:30 horas do dia 19 de abril de 2016(...)”

“Os envelopes das empresas interessadas em participar desta licitação deverão ser protocolados na sede da PREFEITURA, endereço
já indicado, até as 08:45 horas do dia 19 de abril de 2016, prazo preclusivo do direito de participação. E o julgamento iniciar-se-á às
09:00 horas do dia 19 de abril de 2016.”

“Esclarecimentos sobre este edital serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação e poderão ser obtidos até as 16:00 horas
do dia 14/04/2016(...)”

LEIA-SE: 

“(…)cujo edital encontra-se à disposição dos interessados para aquisição até as 08:30 horas do dia 20 de maio de 2016(...)”

“Os envelopes das empresas interessadas em participar desta licitação deverão ser protocolados na sede da PREFEITURA, endereço
já indicado, até as 08:45 horas do dia 20 de maio de 2016, prazo preclusivo do direito de participação. E o julgamento iniciar-se-á às
09:00 horas do dia 20 de maio de 2016.”

“Esclarecimentos sobre este edital serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação e poderão ser obtidos até as 16:00 horas
do dia 17/05/2016(...)”

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições.

Pará de Minas, 15 de abril de 2016.

Edilene Aparecida Barbosa
Presidente Comissão Permanente de Licitação


