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1ª ERRATA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 

 

A Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG, nos autos do processo licitatório nº 03/2021, instaurado 

na modalidade pregão presencial nº 03/2021, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSERVAÇÃO PREDIAL E LIMPEZA PREDIAL DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO, torna 

público aos interessados em geral a realização da primeira errata, naquilo que tange ao número de 

colaborador e número da jornada de trabalho, prevalecendo o constante no termo de referência. 

 

Assim, na planilha de quantitativos do Termo de Referência, onde se lê: 

 

LOTE QUANT. DESCRIÇÃO POSTO VR. MENSAL 

01 

   

 

   

03 

Copeira com jornada de trabalho de 44 horas 

semanais, sendo de 2ª a 5ª feira de 7h:00min às 

17h:00min e na 6ª feira de 7h:00min às 16h:00min, 

para executar os serviços de cozinha, preparar o café 

da manhã e café da tarde para os colaboradores, além 

de preparar café para as reuniões internas, com folga 

semanal aos sábados e domingos. 

01 

01 

Garçom, com jornada de trabalho de 30 (trinta) 

horas semanais, para atender a toda demanda e 

agenda do setor de Cerimonial. 

01 

   

   

 

Leia-se: 

 

LOTE QUANT. DESCRIÇÃO POSTO VR. MENSAL 

01 

   

 

   

01 

Copeira com jornada de trabalho de 44 horas 

semanais, sendo de 2ª a 5ª feira de 7h:00min às 

17h:00min e na 6ª feira de 7h:00min às 16h:00min, 

para executar os serviços de cozinha, preparar o café 

da manhã e café da tarde para os colaboradores, além 

de preparar café para as reuniões internas, com folga 

semanal aos sábados e domingos. 

01 

01 

Garçom, com jornada de trabalho de 40 (quarenta 

horas semanais, para atender a toda demanda e 

agenda do setor de Cerimonial. 

01 

   

   

 

As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 

Mais informações poderão ser obtidas através do telefone (31) 3779-6366. 

 

Sete Lagoas, 03 de fevereiro de 2021. 

 

 

Jaqueline Helena Alves 

Pregoeira 


