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PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 02/2014 

OBJETO: Contratação de palcos 

 

 

O INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, conforme publicado no Diário Oficial de Minas 
Gerais de 16 de dezembro de 2005, CNPJ nº 07.837.375/0001-50, com sede na Rua Paraíba nº 330, 12º andar, 
bairro Centro, em Belo Horizonte – MG, vem, por meio desta, divulgar a PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO ATO 
CONVOCATÓRIO 02/2014, de acordo com as regras a seguir: 

 

1. Retificação dos parâmetros gerais para dimensionamento de custo da Proposta Comercial 

Altera-se a redação do item 5 - Parâmetros gerais para dimensionamento de custo da Proposta Comercial, que 
passa a ser conforme detalhamento abaixo, sendo o concerto do dia 08/06/2014 realizado na cidade de PATOS 
DE MINAS. 

 

2. Retificação do Anexo I 

Altera-se a redação do Anexo I, que passa a ser conforme detalhamento abaixo, sendo o concerto do dia 
08/06/2014 realizado na cidade de PATOS DE MINAS. 

 

TURNÊ  

[...] 

PATOS 
DE 
MINAS 

08/06/14 01 Palco túnel ou geospace de 14 metros de largura x 14 metros 
de profundidade e no mínimo pé direito de 6,00 metros, 
acabamento nas laterais, frente e fundo do piso em Tecido Oxford 
preto e cumprindo as normas técnicas do Crea-MG; 
Guarda corpo em Alumínio; 
01 Cortina preta nas mesmas dimensões do fundo de palco 
revestindo inclusive o Q-30; 
Lona Branca anti-chamas; 
ACESSÓRIOS 
01 House Mix de 3,00 x 3,00 com teto Redondo em Q-30 Alumínio; 
02 Sistemas de sustentação Fly em andaime de 7,50 x 2,00 x 1,50 
fechado nas laterais, fundo e em lona e teto brancas; 

R$  R$ 

 

[...] 

 

3. Disposições Finais 

Esta Retificação deverá ser lida integralmente pela empresa, não sendo aceitas alegações de desconhecimento 
ou discordância de seus termos após a apresentação das propostas. A participação do fornecedor no processo 
implica em integral aceitação de todos os termos do Ato Convocatório e da presente Retificação. 

A presente Retificação ao Ato Convocatório não constitui licitação nem concurso público. 
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