TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Processo Licitatório nº 023/2020
Pregão Presencial nº 006/2020

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, parte integrante e inseparável do edital, independente de transcrição.

Em face da modificação extremamente necessária vem por meio deste RETIFICAR O
EDITAL, conforme descrito abaixo:

ONDE SE LÊ:
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 10 de fevereiro de 2020.
LEIA – SE
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 19 de fevereiro de 2020.

ONDE SE LÊ:
5.1 - O preço total estimado pela administração para aquisição do objeto do edital é de
R$ 31.824,00, (trinta e um mil oitocentos e vinte e quatro reais), conforme os
valores constantes do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital.

LEIA - SE:
5.1 - O preço total estimado pela administração para aquisição do objeto do edital é de
R$ 37.049,34 (Trinta e sete mil quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos),
conforme os valores constantes do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital.

ONDE SE LÊ:
Leite em pó integral instantâneo zero lactose, sem açúcar, acondicionado e embalagem
de 400g contendo externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número de registro no Ministério da
Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Conter em sua composição
enzima lactose. Validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega. Conservação
em ambiente seco e arejado.
LEIA –SE:
Leite em pó integral instantâneo, acondicionado e embalagem de 400g contendo
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/
DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Conter em sua composição enzima lactose.
Validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega. Conservação em ambiente
seco e arejado.

ONDE SE LÊ:
Macarrão tipo espaguete número 8 - embalagens de 500g - Macarrão tipo espaguete,
número 8, massa de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e ovos, com
corante natural de urucum e cúrcuma. Fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas e isentas de contaminação. Deve conter o mínimo correspondente a 8,8 mg de
colesterol por quilo. Na embalagem não poderá haver mistura de outros tipos de
macarrão. Embalagens de 500g e data de validade mínima de 4 meses após a data da
entrega. Tipo Santa Amália ou Dona Benta.
LEIA – SE
Macarrão tipo espaguete número 8 - embalagens de 1KG - Macarrão tipo
espaguete, número 8, massa de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e

ovos, com corante natural de urucum e cúrcuma. Fabricado a partir de matérias primas
sãs e limpas e isentas de contaminação. Deve conter o mínimo correspondente a 8,8
mg de colesterol por quilo. Na embalagem não poderá haver mistura de outros tipos de
macarrão. Embalagens de 500g e data de validade mínima de 4 meses após a data da
entrega. Tipo Santa Amália ou Dona Benta.

ONDE SE LÊ:
O valor da cesta R$ 181,58 (cento e oitenta e um reais, e cinquenta e oito centavos)
LEIA –SE:
O valor da cesta R$ 185,24 (cento e oitenta e cinco reais, e vinte e quatro centavos)

Olaria, 04 de fevereiro de 2020.

Regiane Maria Aparecida de Souza
Pregoeira

