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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ -  EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
ERRATA 02 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
VISUAL PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL E A POLICIA MILITAR - SEMDS. 
 
 
 
Fica INCLUÍDO no edital os seguintes termos: 
 
 
RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO - ANEXO I DO EDITAL 
 
 
Item 02 – Colete Tipo Manta: 
 
Da quantidade total de 200 coletes, 100 unidades deverão conter o letreiro “GUARDA MUNICIPAL” e as outras 100 
unidades o letreiro “GUARDA MUNICIPAL”, na fonte Arial Black recortada e destacada da referida faixa, medindo 27 
mm sem o acento, por 310 mm de comprimento, perfeitamente centralizado, deixando a cor preta da fita de poliéster 
como fundo. Conforme o modelo abaixo: 
 

 

               
 
 
Item 03 – Cone para Sinalização: 
 
 A empresa vencedora deverá apresentar no certame Relatório de Ensaios original, em nome da licitante, que comprove 
que o cone atende a norma ABNT NBR 15.071/15. Relatório de Ensaios conclusivos original, em nome do fabricante 
da película, que comprove o atendimento a todos os requisitos da norma ABNT NBR 14.644/13. A data de emissão dos 
Relatórios de Ensaios deverá ser de no máximo 12 meses anteriores à data de entrega da proposta. A empresa vencedora 
deverá entregar o lote selado e ensaiado de acordo com todos os requisitos da norma ABNT NBR 15.071/15, arcando 
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com todos os custos de ensaios. Os relatórios deverão ser emitidos por laboratório associado à ABIPTI – Associação 
Brasileira de Institutos de Pesquisa Tecnológica aptos para fazerem as análises e os Relatórios. 

 
 
 

Fica alterada a data de abertura do presente certame para o dia 07/06/2017 às 14 horas no mesmo local descrito 
no edital. 

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

licitaitajuba@gmail.com ou através dos seguintes telefones (35) 3692-1734, 36921735 e 3692-1780. 
 
 

                                                                                 Itajubá, 25 de maio de 2017. 
 

 
Maika Jennifer Ribeiro 
Pregoeira Port 354/2015 
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