ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO
PARANAENSE - CISAMUSEP
ESTADO DO PARANÁ
De acordo com a Resolução nº 070/2013

De acordo com a Lei Municipal nº 556 /2012, regulamentada pelo Decreto nº 098/2013

Maringá - PR, quarta-feira, 16 de novembro de 2016

Ano IV

Edição nº 505

ATOS DO CONSELHO DIRETOR
ATOS DO PODER EXECUTIVO
CARTA DE CORREÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2016
ALTERAR DE:
12 – DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO
12.3.2. Se o proponente for o DISTRIBUIDOR:
a) Alvará de Funcionamento do Distribuidor e do Fabricante;
b) Licença Sanitária do Distribuidor e do Fabricante;
c) Licença Sanitária do veículo de transporte dos pães (em
nome do Distribuidor/Licitante)
d) Cópia autenticada da autorização do órgão competente para
fabricação e comercialização do produto, validado pelo órgão
competente (em nome do distribuidor/licitante ou em nome do
proprietário da empresa distribuidora/licitante ou cópia
autenticada do contrato de locação com firma reconhecida em
cartório).
ALTERAR PARA:
12 – DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO
12.3.2. Se o proponente for o DISTRIBUIDOR:
a) Alvará de Funcionamento do Distribuidor e do Fabricante;
b) Licença Sanitária do Distribuidor e do Fabricante;
c) Licença Sanitária do veículo de transporte dos pães (em
nome do distribuidor/licitante ou em nome do proprietário da
empresa distribuidora/licitante ou cópia autenticada do contrato
de locação com firma reconhecida em cartório);
d) Cópia autenticada da autorização do órgão competente para
fabricação e comercialização do produto, validado pelo órgão
competente em nome do Fabricante/Licitante.
e) Documento (contrato, declaração, etc) que comprove a
relação jurídica entre o concorrente da licitação (Distribuidor) e
o Fabricante que lhe forneça os produtos de panificação objeto
deste Edital.
Com o objetivo de não prejudicar aos fornecedores
interessados em participar da presente licitação, o edital
fica PRORROGADO, com encerramento da entrega dos
envelopes para o próximo dia 30 (trinta) de novembro de
2016 até as 08:30 horas e a abertura dos envelopes às
09:00 horas do dia 30 (trinta) de novembro de 2016.
Maringá, 16 de novembro de 2016.
RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE
PREGOEIRA
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