
 

 

ERRATA - TERMO DE REFERÊNCIA - TR/PJ N° 007/2019  

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MONTAGEM DE ESTANDES, ILUMINAÇÃO E AFINS, PARA O XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CONASEMS  

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, a presente ERRATA do TR/PJ nº 007/2019 referente ao 
Processo Seletivo para contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de 
montagem de estandes, iluminação e afins, para o XXXV Congresso Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde do CONASEMS, permanecendo válidas as demais informações contidas 
no TR/PJ nº 007/2019 e seus Anexos. 

1 SUBITEM 3.5  

1.1 Substituição de conteúdo: Onde se lê “No dia 07.05.2019, terça-feira, o CONASEMS 
analisará a documentação de habilitação, as propostas de preços e os projetos/Layouts 
recebidos das empresas interessadas na contratação, conforme disposto neste Termo de 
Referência.”, leia-se “No dia 07.05.2019, terça-feira, às 10:30 h (dez horas e trinta minutos), 
em sessão aberta ao público interessado, na Sede do CONASEMS, serão analisados a 
documentação de habilitação, as propostas de preços e os projetos/Layouts recebidos das 
empresas interessadas na contratação, conforme disposto neste Termo de Referência.”. 

2 SUBITEM 3.5.1 

2.1 Substituição de conteúdo: Onde se lê “No caso da situação exposta no subitem 3.4 deste 
TR/PJ, no dia 13.05.2019, segunda-feira, o CONASEMS procederá de acordo com o descrito no 
subitem 3.5 anterior. ”, leia-se “No caso da situação exposta no subitem 3.4 deste TR/PJ, no dia 
13.05.2019, segunda-feira, às 10:30 h (dez horas e trinta minutos), em sessão aberta ao 
público interessado, na Sede do CONASEMS, serão tomadas as providências descritas no 
subitem 3.5 anterior.”. 

Brasília/DF, 03 de maio de 2019. 
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