
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS 

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 – Centro CEP: 35.830-000 – 

Jaboticatubas/MG 

 
 

ERRATA 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 021/2020 

 

 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa para execução das obras de recapeamento e 

drenagem em vias públicas urbanas no Município de Jaboticatubas/MG - Rua 

Ulisses Afonso dos santos e Rua Salverino Marques, Bairro Bakana, com 

recursos do Contrato de Repasse N 865992 2018, Ministério do 

Desenvolvimento Regional, Caixa Econômica Federal e do Município de 

Jaboticatubas/MG. 

 

A Prefeitura Municipal de Jaboticatubas/MG, em cumprimento ao disposto no 

§ 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, torna público para 

conhecimento dos interessados, que devido à alteração do Memorial 

Descritivo e inclusão das Planilhas de Cálculo de Quantitativo de Drenagem 

e Memória de Cálculo da Rua Salverino Marques Afonso da Tomada de Preços 

nº 002/2020, fica remarcada a sessão da referida Tomada de Preços para o 

dia 17 de abril de 2020, às 9 horas. 

 

A data para cadastramento, constante no item 5.2.1 do edital, fica 

prorrogada até 14/04/2020. 

 

A visita técnica, constante na alínea “f” do item 5.3.2 do edital, também 

poderá ser realizada nos dias 07, 08, 13 e 14/04/2020. 

 

ALTERAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO: Foi alterada a “Tabela 1: Tubos de 

concreto para rede pluvial – características” para que a mesma ficasse 

conforme o orçamento. Assim os tubos especificados são: 

Tabela 1: Tubos de concreto para rede pluvial - características 

Classe 
Ø interno Comprimento 

mm m 

PA-1 400 195 

 

O item “6.3 – Sinalização de advertência” foi excluído, uma vez que no 

projeto não há esse tipo de sinalização e o item “6.4 – Sinalização 

vertical de indicação” passou a ser o item 6.3. 

 

No item “7.1 – Calçadas” o 3º parágrafo foi excluído, pois não serão 

instalados pisos podotáteis nos passeios, mas somente nas rampas. 

 

O item “7.3 – Transporte de matérias” foi excluído, pois não consta na 

planilha orçamentária. 

 

 

Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, 31 de março de 2020. 

  

                              

 

 

Lorena Soares Torres 

Presidente da Comissão 


