
 
 
 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO DO CAPARAÓ 
ERRATA AO EDTAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2018 
DO EDITAL – PREAMBULO  
ONDE SE LÊ:  
6 - A abertura dos envelopes e a sessão de lances ocorrerão em sessão pública na sala de reuniões do 
CIS-CAPARAÓ, situado à Rua Dom Cavati, 695, Mutum, MG, CEP 36.955-000, no dia 03/01/2019, às 
09:00 horas. Se não houver expediente ou ocorrer fato superveniente que impeça a realização da sessão 
na data prevista, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horários 
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário. 
LÊ-SE:  
6 - A abertura dos envelopes e a sessão de lances ocorrerão em sessão pública na sala de reuniões do 
CIS-CAPARAÓ, situado à Rua Dom Cavati, 695, Mutum, MG, CEP 36.955-000, no dia 17/01/2019, às 
09:00 horas. Se não houver expediente ou ocorrer fato superveniente que impeça a realização da sessão 
na data prevista, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horários 
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário. 
ITEM IX – DA HABILITAÇÃO 
Fica incluído o subitem 2.12 como segue: 
2.12 – Atestado de capacidade técnica emitido por órgão público, onde o mesmo atesta que a empresa 
presta ou prestou serviços iguais ou semelhantes ao do presente objeto, e que os mesmos foram 
executados de forma satisfatória. Este atestado deverá vir com reconhecimento de firma da assinatura 
da pessoa que o emitiu. E prazo de emissão não superior a um ano. E dados para contato com a pessoa 
que emitiu o Atestado. 
ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 
2 OBJETO 
Fica extirpada a exigência da distância mínima de 100 metros da área hospitalar. 
Mantendo-se os demais.  Mutum(MG), 03/01/2019. Rosângela Lamarca de Oliveira Barcelos (Pregoeira). 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO DO CAPARAÓ 
REABERTURA DO PREGÃO Nº 006/2018 
O Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Entorno do Caparaó, torna público que realizará a 
REABERTURA do Processo Licitatório n. 015/2018, Pregão Presencial n. 006/2018 – LICITAÇÃO 
COMPARTILHADA, com abertura prevista para 17/01/2019, às 09:00 horas, destinado a contratação de 
empresa para prestação de serviços de hospedagem, alimentação e transporte para pacientes e 
acompanhantes em tratamento médico hospitalar na cidade de Belo Horizonte para atender os 
municípios consorciados, conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência). Cópia 
do edital estará à disposição dos interessados na Secretaria Executiva, Departamento de Licitações, 
situada na Rua Dom Cavati, 695, Mutum, MG, CEP 36.955-000, e também no site do Consórcio 
(www.ciscaparao.gov.br). Informações ou pedidos de esclarecimento através do fone/fax (33) 3312-
1240, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 17 horas. Rosângela Lamarca de Oliveira Barcelos - 
Pregoeira. 
 
 


