
1º Adendo Modificador

Ref. Pregão Presencial nº 155/2019.
Processo nº 2289/2019.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Primavera do
Leste - MT, no uso das atribuições legais, torna público que está retificando, através
deste ADENDO, o Edital da Licitação supracitada, com o objeto de Registro de
preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para
suprir as necessidades da Coordenadoria de Alimentação Escolar do Município.

Na página 30 (trinta), Seção XXIII - Obrigações da vencedora do certame licitatório.

Inclui-se a seguinte previsão:
“z) O licitante deverá fornecer 01 (uma) bomba de infusão, em regime de comodato
para cada item de dieta sistema fechado, para administração das dietas, além de
equipo compatível com a bomba e o frasco da dieta.”

Na página 38 (trinta e oito), Anexo I - Termo de Referência.
Onde se lê:
40402-Fórmula Enteral Hipercalórica Líquida, Isenta de Sacarose, Lactose e
Glúten: Líquida, sistema fechado para dieta hipercalórica, nutricionalmente completa,
para situações de elevada demanda calórica. Deverá ser fornecido equipo
compatível com a embalagem para administração da dieta, via bomba de infusão.
Na embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade superior a 06
meses, número do lote e registro no ministério da saúde. Marcas sugeridas: Nestlé,
Abbott, Support (Danone) ou superior
Leia-se:
40402-Fórmula Enteral: Líquida, sistema fechado para dieta hipercalórica,
nutricionalmente completa, para situações de elevada demanda calórica. Na
embalagem deverá constar data de fabricação, prazo de validade superior a 06
meses, número do lote e registro no ministério da saúde. Marcas sugeridas: Nestlé,
Abbott, Support (Danone) ou superior

O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interessados no
Setor de Licitações, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – MT, as
demais cláusulas e Anexos permanecem inalterados. Reforçamos que a data de
disputa está prevista para 12 de dezembro de 2019 às 07h30min, ocorrendo no
mesmo local indicado inicialmente, o Auditório de Licitações desta Prefeitura
Municipal.

Primavera do Leste – MT, 10 de dezembro de 2019.



*Cristian dos Santos Perius
Presidente da CPL

*Original assinado nos autos do processo.


