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RETIFICAÇÃO I. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 24/2019. 
 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SELVÍRIA/MS, no uso de suas atribuições, informa que em 
observância aos Princípios da Ampla Competitividade, Isonomia e da Publicidade, fica 
retificado o Processo Administrativo nº 078/2019, referente à Aquisição de Pães, para 
compor a merenda escolar e em atendimento aos projetos sociais, cujas alterações estão a 
seguir elencadas: 
 
 
1. No Anexo VI, PROPOSTA DE PREÇOS, considere: 
 

(...) 
 
ONDE SE LEU: 
 

Item Descrição Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total 

1 

PÃO FRANCES - produto obtido pela cocção, em 

condições técnicas adequadas, de massa preparada 

com farinha de trigo, fermento biológico, água e sal, 

podendo conter outras substâncias alimentícias 

aprovadas, fresco do dia, pesando aproximadamente 50 

gramas, depois de assado, isento de impurezas e corpos 

estranhos; Entrega na zona urbana. 

(COTA RESERVADA 25% - EXCLUSIVA MPEs) 

Kg 8.588 

  

2 

PÃO FRANCES - produto obtido pela cocção, em 

condições técnicas adequadas, de massa preparada 

com farinha de trigo, fermento biológico, água e sal, 

podendo conter outras substâncias alimentícias 

aprovadas, fresco do dia, pesando aproximadamente 50 

gramas, depois de assado, isento de impurezas e corpos 

estranhos; Entrega na zona urbana. (COTA 

PRINCIPAL 75% - AMPLA PARTICIPAÇÃO). 

Kg 2.862 

  

 
LEIA-SE: 
 

Item Descrição Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total 

1 

PÃO FRANCES - produto obtido pela cocção, em 

condições técnicas adequadas, de massa preparada 

com farinha de trigo, fermento biológico, água e sal, 

podendo conter outras substâncias alimentícias 

aprovadas, fresco do dia, pesando aproximadamente 50 

gramas, depois de assado, isento de impurezas e corpos 

estranhos; Entrega na zona urbana. 

(COTA RESERVADA 25% - EXCLUSIVA MPEs) 

Kg 2.862 
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2 

PÃO FRANCES - produto obtido pela cocção, em 

condições técnicas adequadas, de massa preparada 

com farinha de trigo, fermento biológico, água e sal, 

podendo conter outras substâncias alimentícias 

aprovadas, fresco do dia, pesando aproximadamente 50 

gramas, depois de assado, isento de impurezas e corpos 

estranhos; Entrega na zona urbana. (COTA 

PRINCIPAL 75% - AMPLA PARTICIPAÇÃO). 

Kg 8.588 

  

 
 Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. Comunique-se 
aos interessados do certame. 
 

 
Selvíria - MS, 17 de maio de 2019. 

 
 

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 


