PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO
Pregão Presencial N.º06/2016 - PROCESSO N.º36/2016.RETIFICAÇÃO DE EDITAL
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição
parcelada de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Estocáveis, nas diversas
Unidades Escolares atendidas pela Secretaria Municipal de Educação.
A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, torna público, para
conhecimento dos interessados, que, fica retificado o Edital n.º
12/2016,nos seguintes itens:
1.2 - Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº 1 “PROPOSTA” e nº 2 -“HABILITAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro, na Sala de
Reunião, supra mencionada, às 09h00 do dia 14 de março de 2016. A sessão
pública dirigida pelo Pregoeiro se dará a seguir, no mesmo dia e local, nos
termos das legislações supracitadas, deste edital e dos seus anexos.
3 – DO PREÇO:
3.1 - Estima-se o valor desta licitação em R$ 1.878.276,00 (Um milhão,
oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais), com base
nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
Anexo I
LOTE I:
Item 19: Onde se lê R$ 70.180,00, leia-se R$ 14.900,00;
Item 20: Onde se lê R$ 3.315,00, leia-se R$ 73.950,00;
Item 31: Onde se lê R$ 6,35, leia-se R$ 8,70 e onde se lê R$ 12.700,00,
leia-se R$ 17.400,00.
TOTAL DO LOTE:R$ 741.677,00(Setecentos e quarenta e um mil, seiscentos e
setenta e sete reais).
LOTE VI:
Item 02: Onde se lê R$ 27,70, leia-se R$ 26,00 e onde se lê R$ 49.860,00
leia-se R$ 46.800,00;
TOTAL DO LOTE: R$ 104.400,00(Cento e quatro mil e quatrocentos reais).
Estas são as únicas alterações introduzidas no Edital n.º 12/2016, do
Pregão Presencial n.º 06/2016, do qual a presente fica fazendo parte
integrante para todos os fins e efeitos de direito, Edital esse que
continua em pleno vigor e subsistente em todas as demais cláusulas e
condições e em tudo o que não foi expressamente alterado pela presente.São
Miguel Arcanjo, 02 de março de 2016.Tsuoshi Jose Kodawara.Prefeito
Municipal.

