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AVISO DE RETIFICAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 1193/2019 

PREGÃO PRESENCIAL  N° 117/2019 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE MARMITEX, REFEIÇÕES E LANCHES PARA ATENDER A 

DEMANDA DE DIVERSAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. 

 

 No tópico 10 – Dos Documentos de Habilitação, acrescenta-se no sub item 10.3.3, o 

parágrafo único com a seguinte redação “As empresas enquadradas como ME/EPP e, os 

MEI estão dispensados da apresentação de balanço patrimonial. 

 

 Altera-se o item 10.3.4 passando o mesmo a ser Declarações e Demais Documentos 

e, acrescenta-se o sub item 10.3.4.3 Alvará da Vigilância Sanitária. 

 

 No Anexo I – Termo de referência, no tópico detalhamentos dos lotes, acrescenta-se 

que para as marmitex, as embalagem podem ser tanto de isopor quanto de alumínio, desde 

que comportem a quantidade solicitada de alimentos. 

 

 Ainda no termo de referência, o tópico DEMAIS, passa a ter a seguinte redação: 

 

Lote 01 – A contratante fará a solicitação com até 01 dia antes do evento, 

sendo a entrega feita somente com a apresentação de vale lanche 

disponibilizado pela Prefeitura, devidamente chancelado e assinado. 

 

A contratada deverá estar localizada no perímetro urbano do município 

de Cambuí, dispondo de local apropriado com mesas e cadeiras para no 

mínimo 30 pessoas e, o fornecimento poderá ocorrer tanto no período 

diurno quanto no noturno, de acordo com a necessidade do município, 

bem como em finais de semana e feriados. 
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Lote 02 – A Secretaria de Obras e Serviços Públicos fará a solicitação dos 

quantitativos diariamente entre às 08 e às 10 horas e, a entrega deverá ser 

efetuada até às 11:30 horas, diretamente nos locais indicados pela 

Prefeitura, sendo os mesmos localizados tanto no perímetro urbano 

quanto no rural do município de Cambuí. 

 

Poderá haver a necessidade de entrega aos finais de semana e feriados, 

devendo a contratada manter o mesmo valor e realizar a entrega das 

marmitex independente da quantidade solicitada e, sem custo adicional. 

 

Para as demais secretarias, a empresa contratada deverá entregar os 

produtos em dias, horários e locais definidos pela prefeitura, sendo os 

pedidos efetuados com 01 dia de antecedência, podendo também haver 

entrega em finais de semana ou feriados, as quais deverão ser realziadas 

sem custo adicional. 

 

Lote 03 – A contratante fará a solicitação com até 01 dia antes do evento, 

indicando o horário e a quantidade de pessoas. 

 

A contratada deverá estar localizada no perímetro urbano do município 

de Cambuí, dispondo de local apropriado com mesas e cadeiras para no 

mínimo 50 pessoas e, o fornecimento poderá ocorrer tanto no período 

diurno quanto no noturno, de acordo com a necessidade do município, 

bem como em finais de semana e feriados. 

 

Lote 04 – A contratante fará a solicitação com até 01 dia antes do evento, 

sendo a entrega feita somente com a apresentação de vale lanche 

disponibilizado pela Prefeitura, devidamente chancelado e assinado. 

 

Lote 05 – A secretaria fará a solicitação dos quantitativos diariamente 

entre às 09 e às 10 horas e, a entrega deverá ser efetuada até às 12 horas, 

diretamente no local indicado pela Prefeitura. 
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Poderá haver a necessidade de entrega aos finais de semana e feriados, 

devendo a contratada manter o mesmo valor e realizar a entrega das 

marmitex independente da quantidade solicitada e, sem custo adicional. 

 

Lote 06 – A contratante fará a solicitação com até 01 dia de 

antecedencia,devendo a entrega ser realizada diretamente nos locais 

indicados pela prefeitura, podendo os mesmos estarem localizados tanto 

no perímetro urbando, quanto no rural. 

 

 Para pagamento a empresa deverá estar em situação regular, devendo ser apresentada 

a Certidão conjunta Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange inclusive a 

regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e, Certificado de Regularidade do FGTS-

CRF. 

 

 Em virtude da presente retificação, prorroga-se o credenciamento e a abertura do 

certame para às 09horas do dia 18/12/2019. 

 

 

 

 

ADRIANA CRISTINA MOURA 

Pregoeira Oficial 


