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CIRCULAR 2 
LICITAÇÃO SMOBI - 23/2016 

Alterações e Nova Data de Abertura 
 
OBJETO: Reforma do Centro de Atendimento ao Turista – (CAT) Mercado das Flores 
 
A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, por intermédio de sua Comissão Permanente de 
Licitações nomeada pela Portaria 12/16, torna público aos interessados em geral que a Licitação 
SMOBI 23/2016 tem a nova data de protocolamento e abertura de documentos designada para o dia 7 de 
novembro de 2016, às 14h30. 
Comunicamos as alterações ocorridas no Edital original, inclusive com alteração da planilha de orçamento 
e consequentemente do preço total, que passam a vigorar como se segue: 
 
1.4.CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 
 
1.4.1. Contrato ou Estatuto Social arquivado na Junta Comercial ou no Cartório competente, 
demonstrando que a licitante possui capital social integralizado mínimo de R$44.000,00 (quarenta e quatro 
mil reais) 
 
1.7. PREÇO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS 
O valor teto dos serviços licitados, limitador das propostas das licitantes é de R$443.088,34 (quatrocentos 
e quarenta e três mil, oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos). Serão desclassificadas as propostas 
com preço total acima desse valor. 
 
1.9. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Inclusão da cláusula que se segue: 
 
Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Município, incidirá correção 
monetária até o pagamento efetivo, processando-se o cálculo “pro rata die” com base na variação do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE) ou por outro índice oficial que vier a substituí-lo. 
 
Documentação à disposição dos licitantes: 
- Planilha de orçamento revisadas; 
- Cronograma físico-financeiros revisados;      
- Composições de Preço Unitário dos serviços não tabelados; 
- Planilhas de orçamento PADRÃO SMOBI/SUDECAP, em meio digital, para serem preenchidas com os 
preços de venda pela Licitante a serem migradas para o sistema informatizado da SMOBI/SUDECAP. 
 

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2016. 
 

Ana Maria Barcelos de Souza Murici 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 


