CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS
ALAMEDA DR. GABRIEL AVAIR, 58
CAIXA POSTAL: 58 – CEP: 37.470-000 – SÃO LOURENÇO – MG

TELEFAX : (035) 3332.2001
TERMO DE RETIFICAÇÃO
Considerando estar presente o pressuposto autorizativo da legislação que rege a matéria, RETIFICO os
termos do Edital de Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com a
abertura dos envelopes em 26 de fevereiro de 2018 às 10h, objetivando o fornecimento de Software ao
Legislativo de São Lourenço:
Onde se lê:
“13.1 – O prazo de vigência do Contrato terá a validade de 11(onze) meses, a contar da assinatura,
podendo ser aditivado em até 48 (quarenta e oito) meses.
Passa-se a ler:
“13.1 – O prazo de vigência do Contrato terá a validade de 12(doze) meses, a contar da assinatura,
podendo ser aditivado em até 48 (quarenta e oito) meses.
Onde se ler:
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
3 – Das especificações e dos quantitativos:
IMPLANTAÇÃO/CONVERSÃO/TREINAMENTO
LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO
Valor manutenção pelo período de 11(onze) meses
Valor total médio: R$ 57.820,27 (cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte reais e vinte e sete
centavos).
Passa-se a ler:
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
3 – Das especificações e dos quantitativos:
MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO/CONVERSÃO/TREINAMENTO
LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO
Valor manutenção pelo período de 12(doze) meses
Valor total médio: R$ 63.076,66 (sessenta e três mil, setenta e seis reais e sessenta e seis centavos).
Estas retificações são necessárias devido a pontos que podem ser contraditórios nos artigos do Edital.
Considerando que a Retificação não muda o cerne do referido Edital, fica mantido para o dia 26 de
fevereiro de 2018, às 10h, o credenciamento e a abertura dos envelopes do referido Pregão Presencial.
As demais disposições ficam sem alteração.
O Edital e sua retificação estarão disponível aos interessados no site www.camarasl.mg.gov.br e no site
da AMM – Associação Mineira dos Municípios www.diariomunicipal.com.br/amm-mg
São Lourenço/MG, em 15 de fevereiro de 2018
_________________________________________
Renato Bacha de Lorenzo
Pregoeiro

