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ERRATA – ANEXO I, ITEM 2.3, INCISO III, do EDITAL 
 
Tomada de Preços 016/2021 
 
 
Objeto: seleção e contratação de agência especializada para prestação de serviços profissionais de 
publicidade e propaganda junto aos órgãos da administração direta e indireta do Município de Guaxupé – MG 

 
 
No item 12.8 alínea C consta: 
 
“Verificação da Pontuação Total obtida pelos licitantes, considerados os dois Envelopes (1 e 3), julgados pela 
Subcomissão Técnica, para efeito de obtenção da pontuação mínima prevista no item VII do Anexo I e 
desclassificação daqueles que não obtiverem a pontuação mínima exigida de 70% (setenta por cento) do total 
dos pontos no conjunto da Proposta Técnica (Envelopes 1 e 3).” 
 
OBS: O item tem como nota de corte 70%, (setenta por cento), nos envelopes 1 e 3. 
 
Porém, 
 
No Anexo I “Procedimento para Julgamento das Propostas”, item 2.3, inciso III, consta: 
“Para efeito de julgamento pela Subcomissão Técnica, serão classificadas somente as Propostas Técnicas que 
obtiverem, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de pontos de cada grupo, ou seja, 42 (quarenta e 
dois) pontos no Plano de Comunicação Via não Identificada e 12 (doze) pontos no Conjunto de Informações.” 
 
OBS: O item tem como nota de corte 60%, (sessenta por cento), nos envelopes 1 e 3. 
 
Ou seja, está apresentando divergência. 
 
ONDE SE LÊ: 
Anexo I, Item 2.3, inciso III. 
Para efeito de julgamento pela Subcomissão Técnica, serão classificadas somente as Propostas Técnicas que 
obtiverem, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de pontos de cada grupo, ou seja, 42 (quarenta e 
dois) pontos no Plano de Comunicação Via não Identificada e 12 (doze) pontos no Conjunto de Informações.” 
 
LEIA-SE: 
Anexo I, Item 2.3, inciso III. 
Para efeito de julgamento pela Subcomissão Técnica, serão classificadas somente as Propostas Técnicas que 
obtiverem, no mínimo, 70%(setenta por cento) do total de pontos de cada grupo, ou seja, 49 (quarenta e nove) 
pontos no Plano de Comunicação Via não Identificada e 14 (quatorze) pontos no Conjunto de Informações.” 
 
 
Guaxupé, 17 de fevereiro de 2022 
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