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CARTA DE CORREÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015 

ALTERAR DE:  
 

13.4 – Cópia autenticada dos contratos devidamente assinados com estabelecimento 
comercial do município de Maringá e região metropolitana, fornecedores de gêneros 
alimentícios e refeições, dentre eles, no mínimo:  
13.4.1 – Maringá: 04 (quatro) supermercados de “grande porte”, 06 (seis) de “médio 
porte”, 04 (quatro) açougues, 03 (três) comércio de hortifrúti, 03 (três) padarias e 10 
(dez) restaurantes, sob pena de ser considerada inabilitada; 
13.4.2 – Região metropolitana: 08 (oito) supermercados de “médio porte”, 05 (cinco) 
açougues, 05 (cinco) comércio de hortifrúti, 05 (cinco) padarias e 08 (oito) 
restaurantes, distribuídos em no mínimo 06 (seis) municípios distintos, sob pena de 
ser considerada inabilitada; 
13.4.2 – Para atender os subitens 13.4.1 e 13.4.2 do Edital devem ser consideradas 
redes de estabelecimentos de gêneros alimentícios e refeições distintas.  

 
 

ALTERAR PARA: 
 

13.4 – Apresentação de uma lista/planilha, em papel timbrado da licitante com 
assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, com nome dos 
estabelecimentos, Razão Social, CNPJ, endereço com nome de rua/avenida, bairro e 
telefone dos estabelecimentos comerciais credenciados no Município de Maringá e 
região metropolitana, fornecedores de gêneros alimentícios e refeições, dentre eles, 
no mínimo: 
13.4.1 – Maringá: 04 (quatro) supermercados de “grande porte”, 06 (seis) de “médio 
porte”, 04 (quatro) açougues, 03 (três) comércio de hortifrúti, 03 (três) padarias e 10 
(dez) restaurantes, sob pena de ser considerada inabilitada; 
13.4.2 – Região metropolitana: 08 (oito) supermercados de “médio porte”, 05 (cinco) 
açougues, 05 (cinco) comércio de hortifrúti, 05 (cinco) padarias e 08 (oito) 
restaurantes, distribuídos em no mínimo 06 (seis) municípios distintos, sob pena de 
ser considerada inabilitada; 
13.4.3 – Para atender os subitens 13.4.1 e 13.4.2 do Edital devem ser consideradas 
redes de estabelecimentos de gêneros alimentícios e refeições distintas.   
 

Os demais itens e anexos do referido Pregão Presencial ficam 
inalterados. 
 
 
 

Maringá 01 de junho de 2015. 
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