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NOTA DE CORREÇÃO DO EDITAL CHAMADA PÚBLICA 02.2020

Onde se lê:

Edital

1.4 - Os fornecedores interessados em participar do credenciamento poderão enviar proposta
comercial para o e-mail: chamadapublica.pnae@ifs.edu.br.

2.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão...

3.1 – Poderão participar deste Pregão...

5.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação

9.3 Após a publicação do julgamento referente ao credenciamento, em 14/05/2020, o
interessado poderá interpor recurso até às 15:00hs do dia 15/05/2020, enviando tal recurso
através do e-mail: chamadapublica.pnae@ifs.edu.br.

Projeto Básico

3.1.2 - cujo produto ofertado tenha sido aprovado no teste de qualificação;

3.2 - A apresentação de Projeto de Venda para a contratação pretendida implica concordância
do fornecedor em fornecer os produtos pelo preço de referência constante neste projeto
básico, independentemente do valor apresentado em sua proposta.

4.1 - A escolha dos itens (produtos) atende às diretrizes da Alimentação Escolar, conforme art.
17, da Lei 12.512/2011, e Resoluções GGPAA nº 50/2012, nº 56/2013, n° 64/2013 e nº
73/2015, bem como os objetivos estabelecidos para o Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA), e seu quantitativo total foi estimado considerando-se o atual número usuários (alunos
matriculados na educação básica) do programa e a disponibilidade orçamentária.

11.1 - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 5 (cinco) dias.

Leia-se:

Edital
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1.4 - Os fornecedores interessados em participar do credenciamento poderão enviar
proposta comercial até o dia 19/05/2020 para o e-mail: chamadapublica.pnae@ifs.edu.br .

2.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória de dispensa de licitação...

3.1 - Poderão participar desta dispensa...

5.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a comissão verificará o eventual descumprimento das
condições de participação...

9.3 Após a publicação do julgamento referente ao credenciamento, em 20/05/2020, o
interessado poderá interpor recurso até às 15:00hs do dia 21/05/2020, enviando tal recurso
através do e-mail: chamadapublica.pnae@ifs.edu.br.

Projeto Básico

3.1.2 – não se aplica.

3.2 – Não se aplica.

4.1 – Não se aplica.

11.1 - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias...
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