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2ª ALTERAÇÃO DO EDITAL 

 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 146/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 

O MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na 

cidade de Januária/MG, na Rua Ana Maria Montalvão Pimenta nº 75 A, Centro, inscrito no CNPJ 

sob o no 21.461.546/0001-10, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Fazenda e 

Planejamento, Sr. NILSON ANTÔNIO DA COSTA, devidamente nomeado por meio do Decreto n° 

4257 de 21.03.2019, torna público a 2ª ALTERAÇÃO do Edital do Procedimento Licitatório nº 

146/2019, Processo Licitatório n°: 066/2019 - Modalidade Pregão Presencial nº 051/2019, que tem 

como objeto o registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, informática, 

eletrônicos e materiais de consumo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. 

1 . DA JUSTIFICATIVA: Uma vez que o edital especifica no ANEXO I - Termo de Referência, 

item 5.5 que as empresas que cotarem itens, cujas marcas não estejam entre as pré-aprovadas deverão 

apresentar amostra do mesmo até 24 hrs antes do pregão para que sejam analisadas conforme o especificados 

e se atendem com eficácia ao fim que se destina, necessário se faz a devida alteração do edital para suprimir 

o item diante dos questionamentos referentes a necessidades de amostras no objeto ora licitado, não sendo 

razoável a exigência observando a natureza do objeto, o que gera insegurança ao processo, assim com base 

no poder de autotutela, onde a administração pode rever seus atos, com ou sem provocação, sem que isto 

constitua ato ilegal ou abuso de poder, fica SUPRIMIDO do Edital esse item do Anexo I, do pregão 

presencial nº 051/2019. Tendo em vista que tal modificação não afetará a formulação das propostas de preços 

das empresas interessadas, fica mantida a realização do certame na data de 09/01/2019, fazendo-se necessária 

a divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, conforme desprende a Lei Federal 8.666/93 em 

seu Art. 21º no § 4º. 

 

2. Permanecem inalterados os demais itens do Edital que não foram expressamente modificados por 

esta ALTERAÇÃO. 

 

Prefeitura Municipal de Januária (MG), 08 de Janeiro de 2020. 

 

 

     Nilson Antônio da Costa 

            Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento 
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AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL 

 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA - MG, torna público a 2ª ALTERAÇÃO do Edital de 

Licitação, Procedimento Licitatório nº 146/2019, Processo Licitatório n°: 066/2019 – Modalidade Pregão 

Presencial nº 051/2019, que tem como objeto o registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes, informática, eletrônicos e materiais de consumo para atender as necessidades das Secretarias 

que compõem a esfera administrativa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. 

 
Considerando os questionamentos referentes a necessidade de amostras no objeto ora licitado, não sendo 

razoável a exigência observado a natureza do objeto, assim com base no poder de autotutela, onde a 

administração pode rever seus atos, com ou sem provocação, sem que isto constitua ato ilegal ou abuso de 

poder, fica SUPRIMIDO do Edital o item 5.5 do Anexo I – Termo de Referência, do pregão presencial nº 

051/2019, permanecendo inalterados os demais itens do edital. 

 

Tendo em vista que tal modificação não afetará a formulação das propostas de preços das empresas 

interessadas, fica mantida a realização do certame na data de 09/01/2019, às 9:00 horas. 

 
Maiores informações, interessados deverão manter contato pelo e-mail licitacaojanuaria@yahoo.com.br, no 

site da Prefeitura (Portal da Transparência), link para acesso ao edital: https://januaria-

mg.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34, ou na Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, 75 A - 

CEP 39.480-000 – Centro - Januária/MG, Tel.: (38) 9 8423-7608; nos horários das 08:00 às 14:00 h, 

Departamento Licitação. 

 
 

Prefeitura Municipal de Januária (MG), 08 de janeiro de 2020. 

 

 

 

Alcides Francisco de Brito 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

Decreto n.º 4.309, de 26.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 


