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ERRATA PROCESSO LICITATÓRIO N° 01/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 01/2016 - PROCESSO Nº: 01/2016
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
SOLICITANTE: MISSÃO SAL DA TERRA – UPA ARAGUARI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E
TRATAMENTO DE PISO COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, INCLUSIVE
EQUIPAMENTOS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONTRATO DE GESTÃO N° 084/2016
O Coordenador de Logística e Suprimentos da Missão Sal da Terra, no uso de suas atribuições legais, conforme
previsto no Regulamento de Compras torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação
supramencionada, que houve alterações no Edital e o subitem passam a ter as seguintes redações:
ONDE SE LÊ:
“4.3. Estima-se o valor mensal do objeto desta licitação:
ESPECIFICAÇÕES
Serviços de portaria - 01 (um) posto de 24 (vinte e quatro)
horas ininterruptas, de segunda-feira a domingo, inclusive
feriados, envolvendo 04 (quatro) porteiros em turnos de 12
(doze) X 36 (trinta e seis) horas.
Serviços de limpeza, higienização, sanitização e
tratamento de piso com fornecimento de todo material
necessário, inclusive equipamentos.
VALOR GLOBAL ESTIMADO

VALOR MENSAL ESTIMADO
R$ 62.929,95 (sessenta e dois mil novecentos e vinte e
nove e noventa e cinco reais).
R$ 15.803,54 (quinze mil oitocentos e três reais e
cinquenta e quatro reais).
R$ 78.733,49 (setenta e oito mil setecentos e trinta e três
reais e quarenta e nove reais)

.”
LEIA- SE CORRETAMENTE:
“4.3. Estima-se o valor mensal do objeto desta licitação:
ESPECIFICAÇÕES
Serviços de portaria - 01 (um) posto de 24 (vinte e quatro)
horas ininterruptas, de segunda-feira a domingo, inclusive
feriados, envolvendo 04 (quatro) porteiros em turnos de 12
(doze) X 36 (trinta e seis) horas.
Serviços de limpeza, higienização, sanitização e
tratamento de piso com fornecimento de todo material
necessário, inclusive equipamentos.
VALOR GLOBAL ESTIMADO

VALOR MENSAL ESTIMADO
R$ 15.803,54 (quinze mil oitocentos e três reais e
cinquenta e quatro reais).
R$ 62.929,95 (sessenta e dois mil novecentos e vinte e
nove e noventa e cinco reais).
R$ 78.733,49 (setenta e oito mil setecentos e trinta e três
reais e quarenta e nove reais)

“
Tendo em vista que as mesmas não influenciarão na elaboração da proposta de preços fica assim designado
que permanecem inalterados o dia, horário e local para a realização do Pregão Presencial. O Edital e suas alterações
encontram-se à disposição no Centro Administrativo da Missão Sal da Terra, localizado na Alameda Uberaba, nº 60,
Bairro Santa Mônica, CEP: 38.408-287 Uberlândia – MG, telefone (34) 3255-1240, no horário das 09:00 às 16:00 horas
ou através do site www.missaosaldaterra.org.br. Permanecem INALTERADOS os demais itens do Edital.
Uberlândia, 16 de Novembro de 2016.
Arthur Guilherme Rocha Pereira
Coordenador de Logística e Suprimentos
Missão Sal da Terra
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