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ERRATA 001 AO PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019 

 

 

 

 

A FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR – FIMES, 

mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES, pessoa 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.465.988/0001-27, com sede na 

Rua 22 s/nº - Setor Aeroporto, Mineiros - GO, CEP: 75.833-130, por meio da comissão 

de licitação torna público que fica Retificado o Item 3: DA PARTICIPAÇÃO 

EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

do Edital de Pregão Presencial n° 023/2019, cujo objeto é contratação de serviço de 

limpeza, higienização, manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar 

condicionado das unidades da Unifimes, localizadas em Mineiros-GO, para atender 

às necessidades da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior- FIMES, 

ficando os demais itens inalterados, conforme abaixo exposto. 

 

Onde se lê: “… 

3. DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS OU 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

3.1.  Considerando que o presente processo licitatório possui item cujo valor 

não supera o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), este processo será 

destinado exclusivamente à participação de microempresas ou empresas de 

pequeno porte, nos termos do que dispõe o artigo 48, I, da Lei Complementar 

123/2006…” 

Leia-se: “… 

3. DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS OU 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

3.1.  Considerando que o presente processo licitatório possui o lote 02 cujo 

valor não supera o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), este será 

destinados exclusivamente à participação de microempresas ou empresas de 

pequeno porte, nos termos do que dispõe o artigo 48, I, da Lei 

Complementar 123/2006. 



 

 

 

 

2 

 

3.1.1. Os lotes 01, 03 e 04 ultrapassa o limite de R$ 80.00,00 (oitenta mil reais), 

portanto serão abertos à ampla concorrência…” 

 

Com isso, conforme artigo 21, § 4°, da Lei 8.666/93: 

 

                                                           § 4o  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela 

mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o 

prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas.  

 

Fica remarcada a sessão do Pregão Presencial, para o dia 29 de outubro de 2019, às 

08h15min, na sala 10, bloco I da FIMES/UNIFIMES, sito na Rua 22 s/nº, Setor 

Aeroporto, Mineiros – GO. Os interessados poderão obter maiores informações na sede 

da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior no horário de expediente, das 07h 

às 17 horas, no sitio:www.unifimes.edu.br, ou através do telefone (64) 3672- 

5119/3672-5113. 

 

 
Mineiros/GO, 14 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Liomar Alves dos Santos 

Pregoeiro 

 

 

 
 




