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Prefeitura Municipal de
Umbaúba publica:
• ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL 14/2018 - Objeto: aquisição e
fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para merenda escolar, a
fim de atender as necessidades do PNAE, Programas Mais Educação e
Educação de Jovens e adultos para esta Prefeitura no exercício de 2019.
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Umbaúba

Licitações

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL 14/2018

Objeto: aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para
merenda escolar, a fim de atender as necessidades do PNAE, Programas
Mais Educação e Educação de Jovens e adultos para esta Prefeitura no
exercício de 2019.
Considerando, o erro gráfico cometido no Edital;
Considerando, que este erro não afeta a lisura e legalidade do certame;
Considerando, que tal erro não compromete os preços de referência do
objeto ora licitado;
Considerando, por fim corrigir tal erro
ONDE SE LÊ (ITEM 14):
LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE - acondicionado em folhas de
flandres, com tampa recravada, asséptica, com peso de 300g. Deve constar
impresso na embalagem de forma legível a composição. Ingrediente: Leite
integral, enzima lactase, vitaminas A e D e emulsificante lecitina. De Cor
branca amarelada, sabor e odor agradável, não rançoso, sem glúten, sem
substâncias estranhas, macro e microscopicamente visíveis. A composição
nutricional, os dados e a marca do fabricante, a data de fabricação, o prazo de
validade e o registro no Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura e
Abastecimento devem constar no rótulo. Prazo de validade mínimo de 06 meses
a partir da data de entrega.
LEIA-SE: (LATA 380 Gr)
LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE - acondicionado em folhas de
flandres, com tampa recravada, asséptica, lata com peso de 380g. Deve constar
impresso na embalagem de forma legível a composição. Ingrediente: Leite
integral, enzima lactase, vitaminas A e D e emulsificante lecitina. De Cor
branca amarelada, sabor e odor agradável, não rançoso, sem glúten, sem
substâncias estranhas, macro e microscopicamente visíveis. A composição
nutricional, os dados e a marca do fabricante, a data de fabricação, o prazo de
validade e o registro no Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura e
Abastecimento devem constar no rótulo. Prazo de validade mínimo de 06 meses
a partir da data de entrega.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL
DATA: 09 de janeiro de 2019.
Umbaúba - SE, 07 de janeiro de 2019.
Ocemá rio Jo sé Santa na de Sousa
Pregoeiro Of icia l
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