
  

 

 

 

 
 
 
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

 

 

Aviso de Retificação. Processo Licitatória 153/2022 Pregão Presencial nº 

69/2022 -  Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de 

microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas para 

fornecimento de cesta básica, conforme condições e especificações contidas no 

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II, que é parte integrante e inseparável deste 

edital, independente de transcrição. ONDE SE LÊ: Registro de Preços para eventual 

e futura contratação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou 

equiparadas para fornecimento de cesta básica, conforme condições e especificações 

contidas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II, que é parte integrante e 

inseparável deste edital, independente de transcrição. LEIA – SE: Registro de Preços 

para eventual e futura contratação de empresas para fornecimento de cesta básica, 

conforme condições e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA - 

ANEXO II, que é parte integrante e inseparável deste edital, independente de 

transcrição.  Fica incluído também no edital no item 12 - DO JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS os seguintes itens:  

 

12.9.1 – Nos termos da Lei Municipal nº 814/2022, que visa incentivar a contratação 

de serviços, trabalhadores e aquisições de produtos locais pelas empresas em geral, 

as seguintes peculiaridades deverão ser obedecidas:  

 

12.9.1.1 - Nas contratações pelo Poder Público Municipal, no caso de empate, será 

dada preferência para as empresas e empreendedores com domicílio fiscal no 

Município, caso o valor final delas seja até 5% (cinco por cento) superior ao melhor 

preço ofertado; 

 



  

 

 

 

12.9.1.2 - Nas aquisições pelo Poder Público de gêneros alimentícios in natura ou 

processados, deverá ser dada a prioridade para alimentos produzidos no Município 

de Olaria em regime de economia familiar, de forma artesanal, orgânicos ou em 

pequenas produções locais, podendo ser aceito o valor de até 35% (trinta e cinco por 

cento) maior em relação a produtos industrializados não artesanais; 

 

Demais informações permanecem inalteradas. Informações: (032) 3288-1112/1113; 

E-mail: licitacao@olaria.mg.gov.br ou www.olaria.mg.gov.br.   

 

 

Olaria, 13 de dezembro de 2022.  

 

 

Regiane Maria Aparecida de Souza 

Pregoeira 
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