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ERRATA 
 
Processo Licitatório 121/2018  
Tomada de Preço n° 04/2018  
 
O Município de Santana do Deserto, na forma da lei, faz saber que nos itens 2.4 (2.4.1) 
do Anexo I – Termo de Referência e Anexo XIV – Minuta do Contrato e 2.8 do Anexo I 
– Termo de Referência houve as seguintes alterações: 
 
Onde se lê: 
2.4. Disponibilização de sistemas informatizados integrados para: 
2.4.1. Execução da gestão contábil e fiscal, com migração para o SICOM/TCE-MG, 
contendo: 
- Orçamento Público; 
- Contabilidade Pública; 
- Tesouraria; 
- Execução Orçamentária; 
- Patrimônio; 
- Tributos; 
- Frotas; 
- Folha de Pagamento. 
 
Leia-se: 
2.4. Disponibilização de sistemas informatizados integrados para: 
2.4.1. Execução da gestão contábil e fiscal, com migração para o SICOM/TCE-MG, 
contendo: 
- Orçamento Público; 
- Contabilidade Pública; 
- Tesouraria; 
- Execução Orçamentária; 
- Frotas; 
- Folha de Pagamento. 
 
Observação: Sendo que Patrimônio e Tributos pertencendo ao sistema integrado. 
 
Onde se lê: 
2.8. Instalação, na sede da CONTRATANTE, de sistema de informações eletrônico 
integrado de dados (com alimentação simultânea do mesmo tipo de informações e on 
line), de acordo com a estrutura física da CONTRATANTE, para atendimento às áreas 

de orçamento, contabilidade pública, tesouraria, execução orçamentária, patrimônio, 
compras, licitações, almoxarifado, tributos e folha de pagamento, com os requisitos 
mínimos exigidos no subitem 2.9 do projeto básico. 
 
Leia-se: 
2.8. Instalação, na sede da CONTRATANTE, de sistema de informações eletrônico 
integrado de dados (com alimentação simultânea do mesmo tipo de informações e on 
line), de acordo com a estrutura física da CONTRATANTE, para atendimento às áreas 
de orçamento, contabilidade pública, tesouraria, execução orçamentária, patrimônio, 
tributos, frotas e folha de pagamento, com os requisitos mínimos exigidos no subitem 
2.9 do projeto básico. 
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