
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 18.334.268/0001-25 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 

Departamento de Compras/Licitações 
 

 
 
 

PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS: N.º 173/2019 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 103/2019 

TIPO: MAIOR LANCE OFERTADO 
 
O Pregoeiro do Município de Caratinga, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
 
De acordo com o edital de Pregão sob a forma presencial, com a finalidade de selecionar proposta 
objetivando a cessão temporária de espaço na Área de realização do evento “Buteco é Coisa Nossa 
2019” entre os dias 14,15 e 16 de novembro de 2019 na área da Praça da Estação de Caratinga; 
 
 
CONSIDERANDO a necessidade de correção de erro material no instrumento convocatório; 
 
CONSIDERANDO que tal erro é decorrente de equívoco na digitação; 
 
 
TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, as seguintes retificações: 
 
I - Do subitem 6 – DA REMESSA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA COMERCIAL E 
HABILITAÇÃO, que consta do Edital de Pregão Presencial nº 103/2019, que passa a ter a 
seguinte redação: 
 
6.1. O licitante deverá estar presente no prazo estabelecido até a abertura da Sessão Pública, que 
será realizada às 12:00 horas do dia 24/10/2019, a sua Proposta/habilitação com a descrição 
detalhada, com o valor proposto, com no máximo 02 (duas) casas decimais. Deverá conter na 
Proposta(...) 
 
 
A presente alteração não tem por condão alterar a data da sessão de licitação, uma vez que a 
mesma já está devidamente publicitada no preâmbulo do edital, bem como nos extratos resumidos 
publicados no Diário Oficial do Município e site oficial, com a alteração tendo por objetivo apenas 
de sanar a divergência apresentada no dispositivo retro. 
 
 
O presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação do Pregão Presencial nº 
103/2019, ficando ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições e seus Anexos, que não 
colidirem com as expressas na presente alteração. 
 
Caratinga/MG, 17 de outubro de 2019. 
 
 

Bruno César Veríssimo Gomes 
Pregoeiro 


