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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

ERRATA 01 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2016 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA 
MÓVEL, ACESSO A INTERNET VIA CONEXÃO MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO. 
 
Fica ALTERADO o edital nos seguintes termos: 
 
No item 12 – Subitem 12.1.5.1: 
 
Onde se lê: 

 
12.1.5.1 - Em se tratando de empresas onde a prestação de serviços no estado de Minas Gerais é 
realizada pela filial, os documentos para habilitação jurídica, regularidade fiscal e propostas entregues 
no Ato do certame poderão ser tanto os da matriz ou da filial, mas o contrato a ser firmado, assim 
como as respectivas notas fiscais poderão estar no CNPJ da filial, entretanto os pagamentos dos 
serviços realizados somente ocorrerão se as CND's, dispostas no item 12.2, da Matriz e filial estiverem 
atualizadas, de acordo com o artigo 55 da lei 8666/1993 

 
Leia-se 

 
12.1.5.1 - Em se tratando de empresas onde a prestação de serviços no estado de Minas Gerais é 
realizada pela filial, os documentos para habilitação jurídica, regularidade fiscal e propostas entregues 
no Ato do certame poderão ser tanto os da matriz ou da filial, mas o contrato a ser firmado, assim 
como as respectivas notas fiscais poderão estar no CNPJ da filial, entretanto os pagamentos dos 
serviços realizados somente ocorrerão se as CND's, dispostas no item 12.2, estiverem atualizadas, de 
acordo com o artigo 55 da lei 8666/1993 
 

No ANEXO III – Item 2- ESPECIFICAÇÕES: 

 
Onde se lê: 

90 (noventa) aparelhos com as seguintes especificações mínimas (com as seguintes características ou 
superior) para uso de pacote de dados de 600MB ou superior 

 
Leia-se 

 
90 (noventa) aparelhos com as seguintes especificações mínimas (com as seguintes características ou 
superior) para uso de pacote de dados de 1 GB e 50 Chips sem dados, e doação dos aparelhos no final 
dos 12 meses a prefeitura.  
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Fica INCLUIDO no edital o seguinte termo: 

 
2.2.3 – 03 (três) aparelhos, chamados como aparelhos de Backup, sem linhas ativas com as seguintes 
especificações mínimas (com as seguintes características ou superior)  
 

Característica Especificação - Similar ou superior ao Moto G 4G 

Aparelho Smartphone 

Formato Barra. 

Tela  5” ou superior necessariamente Touch 

Banda  2,5G-850/900/1800/1900 3G-WCDMA-850/900/1900/2100 4G/LTE-
LTE 2600 

Conectividade  Bluetooth, GPS, USB, Wifi,  

Redes Compatíveis  2G, 3G e 4G  

Câmera  Câmera traseira de no mínimo 8 megapixels 

Câmera Frontal Mínimo de 5MP 

Processador  Com capacidade de 1,2 GHz ou superior.  

Sistema Operacional  IOS 8.0, Android 5.0 ou superior 

Memória Interna 16GB ou superior  

Tipo CHIP Microchip 

Qtde chip DUALCHIP ou superior 

 
 
 Fica alterada a data de abertura do presente certame para o dia 31/08/2016 às 14 horas. 

 
A presente errata está disponível no site: www.itajuba.mg.gov.br. Informações através do email: 

licitaitajuba@gmail.com ou através dos seguintes telefones/ fax: (35)3692-1735 e 3692-1734. 
 
 

                                                                                 Itajubá, 17 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
 

MAIKA JENNIFER RIBEIRO 
Pregoeira Port 354/2015 
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