
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA – MINAS GERAIS 
RETIFICAÇÃO  
 
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2018 
Processo licitatório nº 094/2018 
 
Objeto: Abertura de Chamada Pública de Credenciamento para Permissão de Uso 
de 03 espaços públicos, constituídos por tendas 5mx5m, fechada em 03 lados, em 
locais conforme determinar a Administração, devidamente identificadas(tenda 1; 
tenda 2; tenda 3), na Praça Renato Azeredo, durante as Comemorações do 
Aniversário da cidade, para vendas de bebidas e alimentos, por pessoas físicas ou 
jurídicas, de 29/08 a 02/09/2018. 
 
A saber:  
 
Tendo em vista a necessidade de se organizar a cessão e credenciamento dos espaços para 

comercialização durante as festividades do Aniversário da Cidade 2018 - 2ª Semana Cidadã, 

fica retificado o item I.II do Edital, que passa a ter a seguinte redação: 

 
 
Retifico: 
 
 
ONDE SE LÊ: I.II Os espaços serão cedidos a título gratuito, preferencialmente 
para entidades subvencionadas pelo Município. E não havendo entidades 
subsidiadas suficientes aos espaços, será aceito o credenciamento de pessoas 
físicas ou jurídicas, até que seja atingido o número total de espaços. Havendo 
mais interessados, será decidido via sorteio. 
 
LEIA-SE:  I.II Os espaços serão cedidos a título gratuito, preferencialmente para 
entidades subvencionadas pelo Município. E, não havendo entidades 
subsidiadas suficientes aos espaços, será aceito o credenciamento de pessoas 
jurídicas. Ainda insuficientes, até que seja atingido o número total de espaços, 
serão aceitos credenciamentos de pessoas físicas. Havendo mais 
interessados, será decidido via sorteio, respeitando-se as preferências: 1 - 
Entidades, 2 - Pessoas Jurídicas, 3 - Pessoas Físicas. 
 
OBS: DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA DE PREÇOS CONTINUA A MESMA. 
 
                    
- Local para aquisição e retirada do edital: Departamento de Compras e Licitações 
da Secretaria Municipal de Administração, sito a Praça Cel. Tancredo França nº 
181 – Centro, nesta cidade de Conquista ou no site www.conquista.mg.gov.br. 
Para informações, através do telefone 34-3353-1227 opção 7 – fac-simile: 34- 
3353-1229. 

. 
Conquista, 13 de agosto de 2018. 

 

Publique-se 
 
Keula Alves Soares 
Presidente da CPL 

 


