FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA
C.N.P.J. 20.054.326/0001-09

Termo de Retificação do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº
009/2018
Pelo presente termo comunica-se aos interessados a Retificação do edital do Pregão
Eletrônico nº 09/2018, cujo OBJETO é a Contratação de empresa especializada na administração,
gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação eletrônico,
magnético ou de similar tecnologia em PVC, equipado com microprocessador com chip
eletrônico de segurança, com recargas mensais, destinados aos profissionais da Fundação de
Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU.
O Pregoeiro, nomeado através da Portaria n° 01 de 15 de janeiro de 2018, em virtude do
pedido de esclarecimento da empresa Le Card, onde constatou a determinação ao disposto
PORTARIA Nº 1.287, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017 e, em análise das cláusulas do
presente edital, em face de modificações extremamente necessárias, vem por meio deste,
RETIFICAR o edital em epígrafe com a Exclusão dos subitens 22.2; 22.3 e 22.4.
Deste modo não será admitido o lance de taxa de administração negativa para o presente
pregão.
Fica a data da sessão de abertura para 12/04/2018 às 09h00min, uma vez que as alterações
feitas podem alterar a formulação de propostas, havendo necessidade de reabertura de prazos, nos
termos do § 4º do Art. 21 da Lei 8.666/93.
O edital retificado encontra-se disponível no sítio eletrônico do FUNEPU e no Portal de
Licitações-e.
Os demais itens e subitens constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2018,
Permanecem inalterados.
Uberaba/MG, 29 de Março de 2018.
.

Elizeu Dias dos Santos Júnior
Pregoeiro da FUNEPU
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FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA
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Pregão Eletrônico 09/2018
Aviso de Retificação do Edital
O pregoeiro Elizeu Dias dos Santos Júnior, designado pela portaria n°01 de 15 de janeiro
de 2018, torna público a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a
retificação do Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2018 publicado no D.O.U em 22/03/2018 Seção
3, pág.146, com a Exclusão dos subitens 22.2; 22.3 e 22.4 do referido edital, deste modo não será
admitido o lance de taxa de administração negativa para o presente pregão. Altera-se a data de
realização do mesmo para 12 de abril de 2018. Os demais itens e subitens constantes do Edital
supra permanecem inalterados.

Uberaba/MG, 29 de Março de 2018.
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