
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA/MG

O Município de Planura torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital do Processo Licitatório n° 034/2017, Pregão 

Presencial n° 025/2017, publicado no Jornal da Cidade, edição nº 513, de 14 de abril de 2017, passam

alterações: No ANEXO III, no serviço 

serviço SUPORTE TÉCNICO, o item 4.5 fica corrigido o horário

35, fica excluído o item SISTEMA DE BIBLIOTECA e acrescido o item ATEND

INTERNET; No ANEXO VI, na Cláusula Décima 

o valor da multa que passa de 20% (vinte por cento), para 10% (dez por cento) conforme item 14.2.4 à pagina 10 do 

edital, e no item 14.2, d, exclui-se a seguinte parte 

necessárias à conversão de dados, tudo isto sem prejuízo da obrigação de manter a base produzida arquivada por no 

mínimo 180 (cento e oitenta) dias contados do trânsito em julgado do processo  administrativo que determinou a 

extinção do vínculo contratual. Em paralelo, ficará a contratada o

todo e qualquer serviço necessário à condução da máquina administrativa, evitando

parcial de setores essenciais da administração pública enquanto não ultimado um novo processo licitat

tratar de propriedade intelectual da empresa.

CERTAME, QUE OCORRERÁ DIA 12/05/2017 ÀS 09:00 HORAS 

Planura.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 
ESTADO DE MINAS GERAIS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA/MG 
AVISO DE RETIFICAÇÃO 

 

O Município de Planura torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital do Processo Licitatório n° 034/2017, Pregão 

publicado no Jornal da Cidade, edição nº 513, de 14 de abril de 2017, passam

No ANEXO III, no serviço  TEINAMENTO E CAPACITAÇÃO, os itens 3.4 e 3.5 foram excluídos; no 

serviço SUPORTE TÉCNICO, o item 4.5 fica corrigido o horário como das 8h00min às 18h00min; 

35, fica excluído o item SISTEMA DE BIBLIOTECA e acrescido o item ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA 

No ANEXO VI, na Cláusula Décima - Quarta – Das Penalidades e da Rescisão, no item 14.1, corrige

da multa que passa de 20% (vinte por cento), para 10% (dez por cento) conforme item 14.2.4 à pagina 10 do 

se a seguinte parte “acompanhada dos layouts e demais informações pertinentes e 

udo isto sem prejuízo da obrigação de manter a base produzida arquivada por no 

mínimo 180 (cento e oitenta) dias contados do trânsito em julgado do processo  administrativo que determinou a 

extinção do vínculo contratual. Em paralelo, ficará a contratada obrigada a prestar, mediante justa remuneração, 

todo e qualquer serviço necessário à condução da máquina administrativa, evitando-se a paralisação total ou 

parcial de setores essenciais da administração pública enquanto não ultimado um novo processo licitat

tratar de propriedade intelectual da empresa.Desta forma, designou-se NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DO 

CERTAME, QUE OCORRERÁ DIA 12/05/2017 ÀS 09:00 HORAS na sede desta Prefeitura Municipal de 

Planura, 27 de Abril de 2017. 

 
LUIZ FERNANDO GOMES 

Pregoeiro 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA  

O Município de Planura torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital do Processo Licitatório n° 034/2017, Pregão 

publicado no Jornal da Cidade, edição nº 513, de 14 de abril de 2017, passam-se às seguintes 

TEINAMENTO E CAPACITAÇÃO, os itens 3.4 e 3.5 foram excluídos; no 

como das 8h00min às 18h00min; Às páginas 34 e 

IMENTO AO CIDADÃO VIA 

Das Penalidades e da Rescisão, no item 14.1, corrige-se 

da multa que passa de 20% (vinte por cento), para 10% (dez por cento) conforme item 14.2.4 à pagina 10 do 

“acompanhada dos layouts e demais informações pertinentes e 

udo isto sem prejuízo da obrigação de manter a base produzida arquivada por no 

mínimo 180 (cento e oitenta) dias contados do trânsito em julgado do processo  administrativo que determinou a 

brigada a prestar, mediante justa remuneração, 

se a paralisação total ou 

parcial de setores essenciais da administração pública enquanto não ultimado um novo processo licitatório”, por se 

NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DO 

na sede desta Prefeitura Municipal de 


