
1º Adendo Modificador

Ref. Pregão Presencial nº 153/2019.
Processo nº 2185/2019.

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 36 (trinta e seis), Anexo I - Termo de Referência.

Onde se lê:
Obs.: Os alimentos perecíveis (carnes, ovos, frios, verduras, frutas e leite
pasteurizado) serão entregues conforme cronograma de entrega fornecido pelo
Almoxarifado Central ao vencedor do certame, nos locais indicados pela
Coordenação de Alimentação Escolar. Os gêneros que necessitem a manutenção
de temperatura como carnes e frios deverão ser entregues em veículo com câmara
de refrigeração apropriada. As carnes deverão ser embaladas em pacotes de um ou
dois quilos, com identificação do produto, peso, data de embalagem, data de
validade e selo/ carimbo de inspeção (SIM, SIE ou SIF). As mandiocas deverão ser
etiquetadas com peso e data de empacotamento;

Leia-se:
Obs.: Os alimentos perecíveis (carnes, ovos, frios, verduras, frutas e leite
pasteurizado) serão entregues conforme cronograma de entrega fornecido pelo
Almoxarifado Central ao vencedor do certame, nos locais indicados pela
Coordenação de Alimentação Escolar. Os gêneros que necessitem a manutenção
de temperatura como carnes, frios e leite pasteurizado, deverão ser entregues em
veículo com câmara de refrigeração apropriada. As carnes deverão ser embaladas
em pacotes de um ou dois quilos, com identificação do produto, peso, data de
embalagem, data de validade e selo/ carimbo de inspeção (SIM, SIE ou SIF). As
mandiocas deverão ser etiquetadas com identificação do produto, peso e data de
empacotamento;

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, 09 de dezembro de 2019.

*Cristian dos Santos Perius
Presidente da CPL

*Original assinado nos autos do processo.


