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PORTARIA 485/2018 
 

CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA 
 
 

 

O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso das faculdades que lhe confere o art. 74, 
VI da Lei Orgânica Municipal, e; 
CONSIDERANDO requerimento da servidora, protocolado em 26.09.2018, 
protocolizado sob o nº 3931; 

 
RESOLVE 

 
 

Art.1º- Conceder férias à servidora Lilia Cristina Mateus da Silva, ocupante do cargo 
de Técnico de Enfermagem, no período de 24.09.2018 a 23.10.2018. 
 
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus 
efeitos em 24.09.2018.  

 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 28 de setembro de 2018. 
 

 
 
 

      Washington Luis Gravina Teixeira                                                    
     Prefeito Municipal                               

 
 
 
 

Justino Martins Neto 
Superintendente Administrativo 

 
 
 
 
 
Publicada no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 28 de setembro de 
2018._____________Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 486/2018 
  

                                                             
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

 

 
A Prefeitura Municipal de Carandaí, por seu Prefeito Municipal, Sr. Washington 
Luis Gravina Teixeira, no uso das faculdades que lhe confere o art. 74 da Lei 

Orgânica Municipal; 
CONSIDERANDO atestado médico expedido a favor da servidora; 

CONSIDERANDO requerimento protocolado em 26.09.2018, protocolizado sob 
nº 3950; 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Adalgisa Silvana do 
Nascimento, ocupante do cargo de Professor II, por 60(sessenta) dias a partir de 
25.09.2018, sendo destes os 15 primeiros dias, ou seja, até 09/10/2018, serão 
encargos da Prefeitura e o restante conforme a perícia a ser realizada pelo 
Carandaí-Prev. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus 
efeitos a 25.09.2018. 
 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 28 de setembro de 2018. 

 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Justino Martins Neto 
                                                Superintendente Administrativo 
 
 
Publicada no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 28 de setembro de 
2018._____________Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 487/2018 
  

 
                                                             

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
 

 
A Prefeitura Municipal de Carandaí, por seu Prefeito Municipal, Sr. Washington 
Luis Gravina Teixeira, no uso das faculdades que lhe confere o art. 74 da Lei 

Orgânica Municipal; 
CONSIDERANDO atestado médico expedido a favor do servidor; 

CONSIDERANDO requerimento protocolado em 26.09.2018, protocolizado sob 
nº 3937; 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde ao servidor Murilo Freitas da 
Silva, ocupante do cargo de Porteiro, por 20(vinte) dias a partir de 20.09.2018, 
sendo destes os 15 primeiros dias, ou seja, até 04/10/2018, serão encargos da 
Prefeitura e o restante conforme a perícia a ser realizada pelo Carandaí-Prev. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus 
efeitos a 20.09.2018. 
 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 28 de setembro de 2018. 

 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Justino Martins Neto 
                                                Superintendente Administrativo 
 
 
Publicada no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 28 de setembro de 
2018._____________Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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LEI Nº 2292/2018 
 

INSTITUI PROGRAMA MUNICIPAL DE 
RECUPERAÇÃO DE RECEITAS, 
AUTORIZA O PARCELAMENTO DE 
DÉBITOS PARA COM A FAZENDA 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

 
O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara 
Municipal, APROVA e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 

TÍTULO I 
DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITAS 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Recuperação de Receitas, que tem 
por finalidade promover a regularização de créditos do Município de Carandaí, 
decorrente de débitos de contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, de tributos 
municipais ou débitos de obrigações não tributárias, em razão de fatos geradores 
ocorridos até 31 de dezembro de 2017, constituídos ou não, inscritos ou não em 
dívida ativa, ajuizadas ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os 
decorrentes de falta de recolhimentos de valores retidos. 
 
Parágrafo Único – O Programa Municipal de Recuperação de Receitas será regido 
pelas disposições contidas nesta lei, observados no que couber às disposições da 
Lei Complementar nº 92/2011, em especial o disposto no parágrafo único do art. 
121, e administrado pela Secretaria Municipal de Fazenda, ouvida, no que 
necessário, a Procuradoria Municipal. 
 

CAPÍTULO II 
DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESPECIAL 

 
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir o valor das multas e dos juros 
componentes do crédito tributário/não tributário, de quaisquer espécies aos 
contribuintes em débito para com a Fazenda Municipal, relativo a tributos municipais 
ou débitos decorrentes de obrigações tributárias, em razão de fatos geradores 
ocorridos até 31 de dezembro de 2017, que formalizarem manifestação de interesse 
em promover a regularização de sua situação perante o Fisco Municipal, observando 
as condições a seguir enumeradas: 
 
§ 1º - A anistia prevista no caput obedecerá ao seguinte escalonamento: 
- 90% (noventa por cento), para pagamento do total apurado, à vista; 
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- 80% (oitenta por cento), para pagamento em 02 parcelas; 
- 70% (setenta por cento), para pagamento em 03 parcelas; 
- 60% (sessenta por cento), para pagamento em 04 parcelas; 
- 50% (cinquenta por cento), para pagamento em 05 parcelas. 
  
§ 2º - Os débitos passíveis de parcelamento especial de que trata esta Lei terão os 
seus valores atualizados monetariamente na forma da legislação específica e termos 
do artigo 6º desta Lei. 
 
Art. 3º - Poderão ser incluídos no Parcelamento Especial débitos decorrentes de 
Imposto sobre propriedade Predial e Territorial Urbano, Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN), bem como de juros e multas aplicados, inclusive no 
caso de outros créditos tributários municipais. 
 
Art. 4º - Os contribuintes, responsáveis, sucessores tributários ou terceiros que, 
interessarem em obter o benefício de que trata o art. 3º desta Lei deverão requerer o 
parcelamento especial, em formulário próprio, diretamente na Secretaria Municipal 
de Fazenda, no prazo de até 90 (noventa) dias contados da publicação desta. 
 
Art. 5º - Fica o Departamento Municipal de Fazenda autorizado a adotar as medidas 
necessárias para que os contribuintes possam efetuar o parcelamento de seus 
débitos de forma célere, dando as orientações e esclarecimentos necessários à 
população, e inclusive estabelecendo horário especial de atendimento, caso 
necessário. 
 
Parágrafo único - Os demais órgãos da Administração Municipal deverão dar o 
suporte solicitado ao Departamento Municipal de Fazenda na realização das 
atividades decorrentes do Programa de Parcelamento Especial. 
 
Art. 6º - Na falta de pagamento do débito tributário nos vencimentos fixados nos 
avisos de lançamento, observar-se-á os parâmetros e percentuais abaixo 
mencionados: 
 
I – o débito tributário será devidamente corrigido, aplicando-se ao mesmo, o índice 
de correção monetária (INPC), juros legais no percentual de 1% (um por cento) ao 
mês, além da multa devida no percentual de 10% (dez por cento); 
 
II – para as parcelas subsequentes/vincendas deverá ser aplicada a devida 
atualização, observando a correção monetária e os juros; 
 
III – na contratação do parcelamento nenhuma parcela poderá ser inferior a R$50,00 
(cinquenta reais); 
 
IV – o não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento automático do 
parcelamento, sendo retomada a tramitação da cobrança judicial do débito do 
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contribuinte, através do processo suspenso e para aqueles que não tinham cobrança 
judicial, será inscrito o débito em dívida ativa e encaminhado para ao Departamento 
Jurídico para adoção dos procedimentos pertinentes de execução fiscal; 
 
V – o atraso igual ou superior a 45 (quarenta e cinco) dias no pagamento de 
qualquer parcela determinará o vencimento antecipado de todas as demais, 
implicando no cancelamento do benefício concedido e o imediato prosseguimento ou 
propositura da cobrança judicial/execução fiscal. 
 

CAPÍTULO III 
DAS REGRAS GERAIS PARA OS PARCELAMENTOS 

 
Art. 7º - O parcelamento de débitos inscritos ou não em dívida ativa será concedido 
mediante requerimento do contribuinte, de seu representante legal, de terceiro 
interessado, de sucessor tributário ou de responsável tributário. 
 
§ 1º - Cabe ao Departamento Municipal de Fazenda, em qualquer caso, aferir a 
legitimidade do requerente do parcelamento. 
 
§ 2º - O requerimento de parcelamento será apresentado por meio de formulário 
próprio, protocolado e dirigido ao Departamento Municipal da Fazenda. 
 
§ 3º - O requerimento de parcelamento administrativo de débitos proporciona a 
suspensão de eventual Processo Judicial relativo aos mesmos, a partir da quitação 
da primeira parcela até a quitação final dos débitos parcelados. 
  
§ 4º - Findo o prazo de adesão ao parcelamento especial, ora implementado, os 
débitos não quitados e/ou negociados terão sua cobrança retomada através dos 
processos suspensos na forma do § 3º do caput deste artigo e para aqueles que não 
tinham cobrança judicial, a inscrição do débito em dívida ativa e encaminhamento ao 
Departamento Jurídico para adoção dos procedimentos pertinentes de cobrança ou 
execução fiscal. 
 
Art. 8º - A concessão do parcelamento de débitos não importa em moratória ou 
novação. 
 
Art. 9º - Para formalização do parcelamento de débitos, o requerente/ contribuinte 
reconhecerá, em caráter irretratável, a sua dívida perante o Município, sendo lavrado 
Termo de Confissão de Dívida Fiscal, que implicará: 
 
I – na confissão irretratável e irrevogável de dívida; 
 
II – na interrupção do prazo prescricional; 
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III – na renúncia prévia ou desistência tácita de impugnação ou recurso já 
apresentados, perante a autoridade administrativa ou judicial, quanto ao valor 
constante do pedido de parcelamento; 
 
IV – na satisfação das condições necessárias à inscrição do débito como dívida ativa 
do Município. 
Art. 10 - O parcelamento, inclusive para fins de reconhecimento da suspensão da 
exigibilidade do crédito público e menção desta circunstância em certidão de 
situação fiscal a ser expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda considerar-se-á 
efetivado somente após o pagamento tempestivo da primeira parcela. 
§ 1º - O não pagamento da primeira parcela importa em cancelamento do benefício, 
ficando o contribuinte sujeito a execução fiscal. 
§ 2º - O atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias no pagamento de qualquer 
parcela determinará o vencimento antecipado de todas as demais, o cancelamento 
do benefício concedido e o imediato prosseguimento ou propositura da cobrança 
judicial, sem prejuízo do disposto no caput deste artigo. 
Art. 11 - As restrições para concessão do parcelamento serão sempre consideradas 
para cada crédito alcançado pelo benefício individualmente. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 12 - O Poder Executivo Municipal dará ampla publicidade das possibilidades  
benefícios previstos nesta Lei, durante o prazo fixado para requerimento do 
Parcelamento Especial. 
 
Art. 13 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar por Decreto os 
atos complementares necessários ao fiel cumprimento desta Lei Complementar. 
 
Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 28 de setembro de 2018. 

 

 

 Washington Luis Gravina Teixeira                        Justino Martins Neto 

          Prefeito Municipal                                   Superintendente Administrativo 

 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em  

mesmo dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí, 28 de setembro de 

2018.__________ Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Aviso de Licitação 
Pregão Presencial nº 022/2018 
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
Autarquia, de menor preço por item, para o REGISTRO DE PREÇO, na modalidade 
Ata de Registros de Preços, para a futura e eventual aquisição e recarga de toner 
para atender a Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí. 
Data de abertura: 10/10/2018 
Horário: 09h00mim. 
O Edital encontra-se a disposição no Hospital. Informações pelo telefone: (32) 3361-
1481, ou pelo endereço eletrônico: santanalicita@gmail.com. 
Tailinier Maria Mística Pereira - Pregoeira 
 
 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Aviso de Licitação 
Pregão Presencial nº 023/2018 
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
Autarquia, de menor preço por item, para o REGISTRO DE PREÇO, na modalidade 
Ata de Registro de Preço, para a futura e eventual aquisição de Equipamento e 
Materiais Médicos e Hospitalares para atender as necessidades da Autarquia 
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí. 
Data de abertura: 11/10/2018 
Horário: 09h00mim. 
O Edital encontra-se a disposição no Hospital. Informações pelo telefone: (32) 3361-
1481, ou pelo endereço eletrônico: santanalicita@gmail.com. 
Tailinier Maria Mística Pereira - Pregoeira 
 
 

Extrato do Contrato Administrativo 0131/2018 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Contratado: Flávia Genelhu Penna - ME 
CNPJ nº 24.325.781/0001-52 
Objeto: contrato tem por objeto a contratação de empresa (pessoa jurídica) para a 
aquisição de medicamentos e saneantes para atender a Autarquia Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí. 
Valor global: R$1.222,60 (mil e duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos). 
Vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2018 
Data de assinatura do contrato: 27 de setembro de 2018 
Processo Licitatório nº 014/2018 Pregão Presencial nº 012/2018 
Signatários: Cristiane Coelho Monte Mor Pereira (pela contratante) e Flávia 
Genelhu Penna (pela contratada). 
 

mailto:santanalicita@gmail.com
mailto:santanalicita@gmail.com
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Extrato do Contrato Administrativo 0132/2018 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Contratado: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. 
CNPJ nº 01.417.694/0001-20 
Objeto: contratação de empresa (pessoa jurídica) para a aquisição de 
medicamentos e saneantes para atender a Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de 
Carandaí. 
Valor global: R$47,40 (quarenta e sete reais e quarenta centavos). 
Vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2018 
Data de assinatura do contrato: 24 de setembro de 2018 
Processo Licitatório nº 016/2018 Pregão Presencial nº 013/2018 
Signatários: Cristiane Coelho Monte Mor Pereira (pela contratante) e Flaviano 
Ferreira Penna Filho (pela contratada). 
 
 
Extrato do Contrato Administrativo 0133/2018 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Contratado: Realpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda. 
CNPJ nº 05.561.973/0001-13 
Objeto: contratação de empresa (pessoa jurídica) para a aquisição de 
medicamentos e saneantes para atender a Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de 
Carandaí. 
Valor global: R$125,15 (cento e vinte e cinco reais e quinze centavos). 
Vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2018 
Data de assinatura do contrato: 24 de setembro de 2018 
Processo Licitatório nº 016/2018 Pregão Presencial nº 013/2018 
Signatários: Cristiane Coelho Monte Mor Pereira (pela contratante) e Maria da 
Consolação de Oliveira (pela contratada). 
 
 
Extrato do Contrato Administrativo 0134/2018 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Contratado: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda. 
CNPJ nº 03.945.035/0001-91 
Objeto: contratação de empresa (pessoa jurídica) para a aquisição de 
medicamentos e saneantes para atender a Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de 
Carandaí. 
Valor global: R$1.292,00 (mil e duzentos e noventa e dois reais). 
Vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2018 
Data de assinatura do contrato: 24 de setembro de 2018 
Processo Licitatório nº 016/2018 Pregão Presencial nº 013/2018 
Signatários: Cristiane Coelho Monte Mor Pereira (pela contratante) e José Maria 
Nogueira (pela contratada). 
 
 



 
 

 

        

EDIÇÃO Nº 221 – Sexta – Feira, 28 de Setembro de 2018                       Página 10 de 14 

EDIÇÃO Nº 221 – Sexta – Feira, 28 de Setembro de 2018 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 19/2018 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Carandaí 
CONTRATADA: Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda. 
CNPJ nº. 08.065.700/0001-76 
PROCESSO LICITATÓRIO nº. 16/2018 
MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 10/2018 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2002. 
OBJETO: Aquisição de livros 
VALOR GLOBAL: R$5.627,38 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.03.01.01.031.0001.1002.44.90.52.00 (Ficha 13) – 
Equipamentos e Material Permanente 
VIGÊNCIA: 19/09/2018 a 31/12/2018 
 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação 
n° 121/2018 Modalidade Pregão 094/2018, O município de Carandaí, uso de suas 
atribuições legais e com fulcro na Lei Federal 10.520/02 e, subsidiariamente, na Lei 
Federal n°8.666/93, com suas alterações posteriores, torna publico o Edital de 
Licitação de Pregão que se realizará no dia 16 de Outubro de 2018, às 15h30min, 
REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção de impressoras e 
maquinas de Xerox sem fornecimento de peças. Para retirar o Edital e 
informações: site www.carandai.mg.gov.br ou pelo email: 
Compras@carandai.mg.gov.br. Gustavo Franco dos Santos – Pregoeiro oficial. 
 
 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação 
n° 123/2018 Modalidade Pregão 096/2018, O município de Carandaí, uso de suas 
atribuições legais e com fulcro na Lei Federal 10.520/02 e, subsidiariamente, na Lei 
Federal n°8.666/93, com suas alterações posteriores, torna publico o Edital de 
Licitação de Pregão que se realizará no dia 16 de Outubro de 2018, às 13h15min, 
REGISTRO DE PREÇO Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de Fraldas. Para retirar o Edital e informações: site 
www.carandai.mg.gov.br ou pelo email: Compras@carandai.mg.gov.br. Gustavo 
Franco dos Santos – Pregoeiro oficial. 
 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação 
n° 124/2018 Modalidade Pregão 097/2018, O município de Carandaí, uso de suas 
atribuições legais e com fulcro na Lei Federal 10.520/02 e, subsidiariamente, na Lei 
Federal n°8.666/93, com suas alterações posteriores, torna publico o Edital de 
Licitação de Pregão que se realizará no dia 17 de Outubro de 2018, às 13h15min, 
REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de Alimentação Especial. Para retirar o Edital 
e informações: site www.carandai.mg.gov.br ou pelo email: 
Compras@carandai.mg.gov.br. Gustavo Franco dos Santos – Pregoeiro oficial. 

http://www.carandai.mg.gov.br/
mailto:Compras@carandai.mg.gov.br
http://www.carandai.mg.gov.br/
mailto:Compras@carandai.mg.gov.br
http://www.carandai.mg.gov.br/
mailto:Compras@carandai.mg.gov.br
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Extrato do Termo Aditivo de 25% ao Contrato N° 051/2018 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí  
Contratada: Nayana Moreira Faria de Souza – ME 
Objeto: O presente termo tem por objeto o aditamento do Contrato 051/2018, para acréscimo dos 
quantitativos, Processo Licitatório nº 032/2017 – Pregão Presencial nº 023/2017, com alteração do 
valor global inicialmente estimado, em consonância com a descrição abaixo: 
 

     Item Especificação 
Quant. em 

contrato 

Quant. 

Aditada 

Preço 

Unit. 

Valor do 

Aditamento 

01 

 Tampa para pote de 100ml e para copo 

de 200ml, confeccionada em 

poliestireno atóxico, branca ou 

translúcida, isente de bolhas, 

rachaduras, furos ou imperfeições, em 

embalagem plástica lacrada, com todas 

as informações pertinentes ao produto 

conforme legislação vigente (dados de 

identificação, procedência e 

quantidade). Pacote com 100 unidades. 

27 6 R$2,57 R$15,42 

VALOR TOTAL DO ADITIVO: R$15,42 

Valor do aditivo: R$15,42 (quinze reais e quarenta e dois centavos) 
Data de Assinatura: 27/09/2018 
Signatários: Cristiane Coelho Monte Mor Pereira – Diretora Presidente (pela contratante) e Nayana 
Moreira Faria de Souza (pela contratada) 
 
Extrato do Termo Aditivo de 25% ao Contrato N° 052/2018 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí  
Contratada: Jorge Augusto de Carvalho – ME 
Objeto: O presente termo tem por objeto o aditamento do Contrato 052/2018, para acréscimo dos 
quantitativos do Processo Licitatório 032/2017 – Pregão Presencial 023/2017, com alteração do valor 
global inicialmente estimado, em consonância coma descrição abaixo: 
 

Item Especificação 
Quant. em 

contrato 

Quant. 

Aditada 

Preço 

Unit. 

Valor do 

Aditamento 

01 

 Bobina plástica picotada, transparente, 

medida de 40 x 60, cm, de alta 

resistência, de uso exclusivo para 

alimentos, em embalagem plástica 

contendo 1 rolo e constando todas as 

informações pertinentes ao produto 

conforme legislação vigente (dados de 

identificação, procedência e 

quantidade). Rolo de 500 sacos. 

50 12 R$21,08 R$261,60 

VALOR TOTAL DO ADITIVO: R$ 261,60 

 
Valor do aditivo: R$261,60 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta centavos) 
Data de Assinatura: 27/09/2018 
Signatários: Cristiane Coelho Monte Mor Pereira – Diretora Presidente (pela contratante) e Jorge 
Augusto de Carvalho (pela contratada) 
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ERRATA AO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2018 

MODALIDADE PREGÃO Nº 091/2018 

 

 CONSIDERANDO erro pontual na devida transcrição do complemento descritivo de alguns itens;  
 
 CONSIDERANDO o intuito de melhor descrever o objeto;  
 
 CONSIDERANDO os princípios elencados na Lei Federal 8.666/93 e na Lei Federal 10.520/2002 
  
 
ONDE SE LÊ:  
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
  
6. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A 
DESPESA  
 
  
6.1 – A planilha de preços deverá ser apresentada, baseando-se neste termo de referência: 
 
 

Lot
e 

Ite
m 

Qua
nt 

Unidade 
de 

medida 
Descrição 

Valor 
Unitário 

Valor 
total 

Valor total 
do Lote 

3 14 20 Unidade
s 

 Placa mãe com soquete Intel 
1151 para 7ª/6ª  

 R$      
442,44  

 R$     
8.848,8
0  

 R$   
8.848,80  

8 24 5 Unidade
s 

 Nobreak entrada bilvolt 
automático, 1400VA, com 
autoteste na inicialização, 
construído com microprocessador 
CISC/Flash, Estabilizador de 16 
estágios, filtro de linha integrado, 
alojamento para 1 bateria 
automotiva (inclusa 

 R$      
803,40  

 R$     
4.017,0
0  

 

19 42 10 Caixas  Cabo de rede UTP CAT5e - 
Marcação sequencial métrica 
decrescente (305 a 001 m 

 R$      
303,66  

 R$     
3.036,6
0  

 R$   
4.719,10  
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 LEIA-SE:  

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

  
6. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A 
DESPESA  
 
  
6.1 – A planilha de preços deverá ser apresentada, baseando-se neste termo de referência: 
 

Lot
e 

Ite
m 

Qua
nt 

Unidade 
de 

medida 
Descrição 

Valor 
Unitário 

Valor 
total 

Valor total 
do Lote 

3 14 20 Unidade
s 

Placa mãe com soquete Intel 
1151 para 7ª/6ª geração de 
processadores Core 
I7/I5/I3/Pentium/Celeron, que 
suporta memória DDR4 
2133MHz com tecnologia dual 
Channel, com processador 
gráfico integrado Intel HD 
Graphics, com Slot de 
expansão 1x PCIe 3.0/2.0 x16, 1 
xPCIe 3.0/2.0 x1, com 4 portas 
SATA 6Gb/s, LAN Onboard 
Gigabit, Audio Onboard, 6 
portas USB sendo 2 portas 3.0. 

 R$      
442,44  

 R$     
8.848,8
0  

 R$   
8.848,80  

8 24 5 Unidade
s 

Nobreak entrada bilvolt 
automático, 1400VA, com 
autoteste na inicialização, 
construído com 
microprocessador CISC/Flash, 
Estabilizador de 16 estágios, 
filtro de linha integrado, 
alojamento para 1 bateria 
automotiva (inclusa), 
carregador de baterias 
inteligente, saída 115V, alarme 
sonoro, circuito 
desmagnetizador, função 
blecaute, inversor sincronizado 
com a rede, reconhecimento 
automático de 50Hz e 60Hz, 

 R$      
803,40  

 R$     
4.017,0
0  
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correção da tensão de saída em 
true-RMS, medição da tensão 
de entrada em true-RMS, 4 
tomadas de saída, chave liga-
desliga temporizada, detecção 
eletrônica de sobrecargas e 
curtos-circuitos, autonomia 
típica de até 3 horas. Mais 
módulo de bateria externa (com 
baterias inclusas). 

19 42 10 Caixas Cabo de rede UTP CAT5e - 
Marcação sequencial métrica 
decrescente (305 a 001 m) 
Cor:Branco 

 R$      
303,66  

 R$     
3.036,6
0  

 R$   
4.719,10  

 

 

Por força do § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93, altera-se a data do certame, que agora irá acontecer dia 11/10/2018 
às 09h15min. 

 

Demais Itens e exigências contidas neste Edital, permanecem mantidas e inalteradas. 
 
 

 
Carandaí, 28 de Setembro de 2018. 

 
Gustavo Franco dos Santos 

Pregoeiro 
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