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TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2022. 

 

A Prefeita Municipal de Bom Jesus, LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA, no uso legal de 

suas atribuições, em face de modificações extremamente necessárias, torna público a Retificação do 

Edital de Pregão Eletrônico 050/2022, que objetiva a contratação de tendas, área de camarim, espaço 

bistrô, fechamento metálico(tapume), grades de contenção, palco, backstage e house mix para show 

nacional, palco para  shows locais , cobertura para público dos shows, camarotes, box truss e Q-30 (grid), 

Q-30 (fly-PA), telões, portal e guichês de entrada com PPCI incluído para a 15ª edição da Festa da Gila e 

8ª Festa do Queijo Artesanal Serrano que acontecerá de 14 a 17 de julho de 2022 no que o edital passa a 

viger com as seguintes alterações. 

 

1- ALTERAÇÃO NO VALOR DE ITEM TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Altera-se o valor total médio do item 14 do termo de referência conforme segue: 

Item Descrição  Quantidade  Unidade 

medida 

Valor unitário 

médio 

Valor médio 

total 

14 
PORTAL E GUICHÊ DE 

ENTRADA  

Locação, montagem e 

desmontagem Q-30 de 

alumínio, 12 metros de 

largura, 7 metros de altura, 

contendo um círculo de 3 

metros por dentro, Toda 

estrutura deve ser feita com 

treliçado DUPLICADO, em 

formato cubo, em estrutura 

metálica de Alumínio (Q-30 

com liga de dureza mínima 

6350 T6 nas normas ABNT 

80800, 6321 e 6120), em 

uma tenda de 10x10m 

formato chapéu de bruxa, 

lona branca, com no mínimo 

03 guichês de cobrança de 

ingressos em octanorme e 06 

corredores para 

entrada/revista com grades 

(tipo roleta eletrônica). Com 

saída de emergência 

conforme necessidade dos 

bombeiros e legislação, com 

laudo técnico, aterramento , 

ART e PPCI.   

A entrega deste item deverá 

ser feita até 03 dias antes do 

evento, para colocação dos 

banner, uso e vistorias para 

realização do evento. 

03 UN R$ 6.863,34 R$ 20.590,02 
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2- ALTERAÇÃO NO VALOR MÉDIO TOTAL DO LOTE 01: 

Altera-se o valor médio total do lote 01 para R$ 255.901,76 (duzentos e cinquenta e cinco mil, 

novecentos e um reais e setenta e seis centavos). 

3- ALTERAÇÃO NA DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

 Altera-se a data de abertura do certame para o dia 24 de Junho de 2022, às 14 horas e 05 

minutos. 

Os demais itens do Edital de Pregão Eletrônico 050/2022 permanecem inalterados.                                                               

                                                                                       

 

     Bom Jesus, 10 de Junho de 2022. 

 

 

LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retificação do edital foi devidamente 

examinada e aprovada por esta Assessoria 

Jurídica. 

                                Em 10/06/2022             

 

 

      ________________________ 

           Assessor(a) Jurídico(a) 


