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Quarta-feira, 11 de Setembro de 2019      Ano:XXV - Edição N.: 5853 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SLU

RETIFICAÇÃO DE ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019

Processo: 01-134.989/16-19

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento, instalação, reparo,
limpeza e retirada de cestos coletores de resíduos leves em logradouros públicos do Município de
Belo Horizonte, bem como o acondicionamento, coleta e transporte dos resíduos provenientes destas
atividades, conforme especificado no Edital, projeto executivo e anexos.

A Superintendência de Limpeza Urbana, tendo em vista o que consta nos autos do processo
em referência, retifica a ATA DA SESSÃO PÚBLICA do Pregão Eletrônico nº 005/2019 veiculada no
Diário Oficial do Município no dia 05 de julho de 2019, conforme segue.

1) Onde se lê:

“consórcio formado”.

Leia-se:

“consórcio a ser constituído”.

2) Onde se lê:

“o consórcio reduziu”.

Leia-se:

“o consórcio a ser constituído entre as empresas MULTI ENGENHARIA LTDA. CNPJ:
09.023.255/0001-44 (empresa líder) e TIMES COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ:
02.488.758/0001-46 reduziu”.

Permanecem inalteradas as demais disposições constantes da referida ata da sessão
pública, às quais ficam ratificadas.
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Belo Horizonte, 09 de setembro de 2019

Gláucia Helena Coelho Rodrigues

Membro Equipe Apoio

Pedro Barrouin da Mata

Pregoeiro da Disputa

Genedempsey Bicalho Cruz

Autoridade Competente

RETIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019

Processo: 01-134.989/16-19

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento, instalação, reparo,
limpeza e retirada de cestos coletores de resíduos leves em logradouros públicos do Município de
Belo Horizonte, bem como o acondicionamento, coleta e transporte dos resíduos provenientes destas
atividades, conforme especificado no Edital, projeto executivo e anexos.

A Superintendência de Limpeza Urbana, tendo em vista o que consta nos autos do processo
em referência, retifica a ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 005/2019 veiculada no Diário Oficial
do Município no dia 05 de julho de 2019, conforme segue.

Onde se lê:

“consórcio:”.

Leia-se:

“consórcio a ser constituído pelas empresas:”.

Permanecem inalteradas as demais disposições constantes da referida adjudicação, às quais
ficam ratificadas.

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2019

Pedro Barrouin da Mata

Pregoeiro
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RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019

Processo: 01-134.989/16-19

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento, instalação, reparo,
limpeza e retirada de cestos coletores de resíduos leves em logradouros públicos do Município de
Belo Horizonte, bem como o acondicionamento, coleta e transporte dos resíduos provenientes destas
atividades, conforme especificado no Edital, projeto executivo e anexos.

A Superintendência de Limpeza Urbana, tendo em vista o que consta nos autos do processo
em referência, retifica a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 005/2019 veiculada no Diário
Oficial do Município no dia 05 de julho de 2019, conforme segue.

1) Onde se lê:

“Homologo esta licitação, conforme especificações constantes no edital e seus anexos, para que
produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado ao seguinte
consórcio que ofertou o menor preço, pelo valor global do lote:”

Leia-se:

“Homologo esta licitação, conforme especificações constantes no edital e seus anexos, para que
produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado ao seguinte
consórcio a ser constituído que ofertou o menor preço, pelo valor global do lote:”

2) Onde se lê:

“consórcio:”.

Leia-se:

“consórcio a ser constituído pelas empresas:”.

Permanecem inalteradas as demais disposições constantes da referida homologação, às
quais ficam ratificadas.

Genedempsey Bicalho Cruz

Superintendente
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