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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica:  

 
 
 
 
• Errata ao Edital Pregão Eletrônico 019/2018/SRP Processo 

Administrativo Nº 048/2018  - Objeto: Contratação de empresa 
especializada na locação de equipamentos de sonorização, iluminação, 
estruturas metálicas e, sanitários químicos para atender às demandas dos 
eventos municipais, mediante sistema de registro de preços.  
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ERRATA AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 019/2018/SRP 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2018  
OBJETO: a contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de 
sonorização, iluminação, estruturas metálicas e, sanitários químicos para atender às 
demandas dos eventos municipais, mediante sistema de registro de preços. 

 
A Pregoeira no uso de suas atribuições comunica a seguinte retificação: 
 
Onde lê-se: “Gerador 2500kva - locação de gerador de no mínimo 180kva Técnico 

operador 24horas de plantão, cabeamento de, no mínimo, 50m e 
abastecimento por conta da contratada.” 

 
Leia-se: “Gerador 250kva - locação de gerador de no mínimo 250kva técnico operador 

disponível 24h de plantão, cabeamento de, no mínimo, 50m e abastecimento por 
conta da contratada.” 

Amargosa, 17 de maio de 2018. 
 
 
 

GILMARA NASCIMENTO FERREIRA 
PREGOEIRA 
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