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TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO 
 
 

Pelo presente, retifico o edital de Pregão 006/2019 de 13 de março de 2019, publicado em 14 de março de 2019, 
que compõe o Processo Administrativo 017/2019, Registro de Preços Nº 004/2019, cujo objeto é o registro de preços 
para futuras e eventuais aquisições de uniformes profissionais, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência – Anexo VII. 
 
Fica RETIFICADO o edital de licitação supracitado, passando o mesmo a vigorar com as seguintes disposições: 
 
ONDE SE LÊ:  
 
8.6.2. Baseado no § 3º do Art. 47 da Lei Complementar 123/2006, esta Administração dará prioridade de 
contratação para ME, EPP ou MEI sediados localmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço 
válido. 
 
LEIA-SE:  
 
8.6.2. Baseado no § 3º do Art. 48 da Lei Complementar 123/2006, esta Administração dará prioridade de 
contratação para ME, EPP ou MEI sediados localmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço 
válido. 
 
No Anexo VII – Termo de Referência, Item 5. PLANILHAS ESTIMATIVAS DE CUSTOS: 
 
ONDE SE LÊ: 
 

 
LEIA –SE: 
 

 
 
 
 

06 Un 1835 20 

Camisa social feminina, aberta, manga longa, 
em tecido 100% algodão, com elastano, e as 
seguintes características: cor a definir; botões 
para fechamento; bolso do lado superior 
esquerdo com logotipo do SAAE bordado com 
as cores originais. 

87,3333 1.746,66 

07 Un 1836 30 

Camisa social feminina, aberta, manga curta, 
em tecido 100% algodão, com elastano, e as 
seguintes características: cor a definir; botões 
para fechamento; bolso do lado superior 
esquerdo, com logotipo do SAAE bordado com 
as cores originais. 

73,00 2.190,00 

06 Un 1835 20 

Camisa social feminina, aberta, manga longa, 
em tecido 100% algodão, e as seguintes 
características: cor a definir; botões para 
fechamento; bolso do lado superior esquerdo 
com logotipo do SAAE bordado com as cores 
originais. 

87,3333 1.746,66 

07 Un 1836 30 

Camisa social feminina, aberta, manga curta, 
em tecido 100% algodão, e as seguintes 
características: cor a definir; botões para 
fechamento; bolso do lado superior esquerdo, 
com logotipo do SAAE bordado com as cores 
originais. 

73,00 2.190,00 
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Em virtude da modificação ocorrida, altera-se a data da sessão para o dia 04 de abril de 2019. Horário de 
credenciamento: 08:30 horas. Abertura da sessão: 08:45. 
 
 
RATIFICAM-SE os demais termos do edital que não foram alterados por essa retificação. 
 
 
Edital e informações complementares na sede do SAAE de Lambari-MG (Setor de Compras/Licitação) pelo telefone 
(35) 3271-1056 ou através dos e-mails compras1@saaelambari.mg.gov.br e compras2@saaelambari.mg.gov.br.  
 
 
 
Lambari, 21 de março de 2019. 
 
 
 
 
 

___________________ 
PABLO LUIZ LOPES 

Pregoeiro Oficial 


