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ERRATA Nº01 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2017 

 

OBJETO: Contratação de PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A 

ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO – PMSB DE BRAZÓPOLIS/MG. 

 
Fica retificado o edital nos seguintes termos: 

 

Do Edital: do Item 5 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO – Subitem: 5.7 

 

Onde se lê:  

 
Garantia de entrega de proposta nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e parágrafo 1º 

do art. 56 da Lei de Licitações, no valor de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação, ou seja, R$ 120.950,21 (Cento e vinte mil e novecentos e cinqüenta reais e vinte e um 

centavos) que deverão ser recolhidas pelo serviço da fazenda em guia específica e comprovado pela 

Comissão Permanente de Licitação em até (03) três dias anteriores à data marcada da data de abertura do 

processo licitatório.  

 

 

Leia-se:  

 

Garantia de entrega de proposta nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e parágrafo 1º 

do art. 56 da Lei de Licitações, no valor de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 

contratação, ou seja, R$ 1.209,50 (Um mil, Duzentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos) que deverão 
ser recolhidas pelo serviço da fazenda em guia específica e comprovado pela Comissão Permanente de 

Licitação em até (03) três dias anteriores à data marcada da data de abertura do processo licitatório.  

 

  

 

Fica mantida a data de abertura dia 24/08/2017 às 09:00 horas, no mesmo local descrito no edital.  

 

A presente errata está disponível no site: www.brazópolis.mg.gov.br. Informações através do email: 

licitacao@brazopolis.mg.gov.br ou através dos seguintes telefones/ fax: (35) 3641-1555 e 3641-1373 

 

 

 Brazópolis, 10 de Agosto de 2017. 
 

 

 

 

 

_______________________________ 

JULIANA ALVES DE FREITAS 

Chefe de Departamento de Licitações 
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