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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 80/2018 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de utensílios de copa 
e café, mediante registro de preços. 
 
PROCESSO INTERNO N°:  80/2018 – ECM: 47.772 
 

ERRATA 
 
A CODEMIG - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS 
GERAIS, motivada pela necessidade de readequação e em atendimento ao princípio da 
ampla competitividade, altera o edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 80/2018 – MENOR 
PREÇO, relativamente à participação limitada às Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Cooperativas prevista no item 6 do Edital – DA PARTICIPAÇÃO DOS 
INTERESSADOS, com alterações no texto conforme segue abaixo:  
 
EDITAL 
 
- item 6.1. 
 
Onde se lê: 

 
6.1. A presente licitação é aberta a todos os interessados, pessoas jurídicas do ramo 

pertinente ao objeto licitado, nacionais e estrangeiras, autorizadas a funcionar no 
país, que estejam em condições legais de exercício e que atendam integralmente 
as exigências e condições contidas neste Edital e seus Anexos, nos termos da 
legislação em vigor.  

 
Agora leia-se: 
 

6.1. A participação nesta licitação é limitada às Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Cooperativas, conforme o disposto no art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, no art. 17 da Lei Estadual 20.826/2013, no art. 6° do 
Decreto 44.630/2007. 

6.1.1. Para fins de comprovação da condição de Microempresa, Empresa de Pequeno 
Porte ou Cooperativa deverá ser observado o disposto no item 6.2 deste edital. 

 
Em virtude de as alterações realizadas no Edital serem de cunho formal, a 
CODEMIG - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS 
GERAIS torna público que mantêm a data de abertura do certame, anteriormente 
marcada para às 09:00 do dia 20.03.2018. 

 
Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas e disposições do Edital. 
 
Belo Horizonte, 09 de março de 2018. 
 
 
André Zenha Antonino 
Pregoeiro 

http://www.codemig.com.br/

