
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ-ES 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL/RP N° 001/2020 

No Termo de Referência relativo ao Pregão Presencial N° 001/2020 -Aquisição de 
merenda escolar para o ano de 2020, solicitado pela Secretaria Municipal de Educação 
segue as seguintes retificações. Assim sendo: 

ONDE SE LÊ: 

Item 32 - Carne Fresca, Embalganes de 1 kg de produto, não podendo ser congelada, 
Manipulada na hora 

Itens 33 e 58 - Carne Fresca, podendo ser entregue moído, inteiro ou em cubo de 
acordo com a necessidade do setor, não podendo ser congelada, Manipulada na hora 
do pedido 

Item 38 - Carne Fresca, podendo ser entregue moído, bife, inteiro ou em cubo de 
acordo com a necessidade de setor, não podendo ser congelada, Manipulada na hora 
do pedido 

Item 39 - CARNE DE FRANGO SOBRECOXA Primeira qualidade - SEM PELE, SEM 
OSSO - Embalagem primária: Envelopado e congelado, contendo no máximo 1 kg, 
embalado em sacos de polietileno atóxico, resistente, transparente, e hermeticamente 
vedada. 

LEIA-SE: 

Item 32 - Carne Congelada, Embalagens de 1 kg de produto 

Itens 33 e 58 - Carne Congelada, podendo ser entregue moído, inteiro ou em cubo de 
acordo com a necessidade do setor 

Item 38 - Carne Congelada, podendo ser entregue, inteiro ou em cubo de acordo com 
a necessidade do setor, devendo ser congelada 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ-ES 

Item 39 - COXA E SOBRECOXA Primeira qualidade - SEM PELE, SEM OSSO -
Embalagem primária: Bandejas de isopor, envolvido em material de polietileno 
atóxico, resistentes original, contendo no máximo 1 kg . 

No Edital relativo ao Pregão Presencial epigrafado segue as seguintes retificações. 

Assim sendo: 

ONDE SE LÊ: 

Item 12.13 - As empresas julgadas provisoriamente vencedoras desta licitação deverão 
apresentar 02 (duas) amostras no dia 14/01/2020, do item que for considerado 
vencedor, sob pena de desclassificação. 

LEIA-SE: 

Item 12.13 -As empresas julgadas provisoriamente vencedoras desta licitação deverão 
apresentar 02 (duas) amostras no dia 16/01/2020, do item que for considerado 
vencedor, sob pena de desclassificação. 

Guaçuí-ES, 07 de janeiro de 2020. 

~ 
Ronaldo dos Santos Pimenta 

Pregoeiro - PMG 
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