
 
PREFEITURA DE VITORIA DAS MISSOES – RS 

 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

 
RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 13/2021 

 
O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES representado neste ato pela Prefeita 
Municipal em Exercício Sr.ª GREICE D. WENTZ, ALTERA o Edital de PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 13/2021. 
 
I - No preâmbulo do Edital ONDE SE LÊ: “O PREFEITO MUNICIPAL DE VITORIA 
DAS MISSÕES, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que às 08:00, do 05 de agosto de 2021” ... 
 
LEIA-SE: “O PREFEITO MUNICIPAL DE VITORIA DAS MISSÕES, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 
08:00, do 11 de agosto de 2021” ... 
 
II – No preâmbulo do edital ONDE SE LÊ: “14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
item 14.2. O fornecimento do objeto do edital deverá ser efetuado dentro do 
prazo de até (90) noventa dias após a assinatura do contrato e da liberação pelo 
órgão repassador”. 
 
LEIA-SE: “O fornecimento dos itens do edital deverá ser realizada nas unidades 
de ensino (escolas) nas quantidades estabelecidas no pedido de compras 
enviado pelo serviço de nutrição da Secretaria de Educação para o e-mail 
indicado pelo fornecedor. O pedido será enviado com 05 dias de antecedência 
da data de entrega. Quanto a periodicidade de entrega: Hortifruti e perecíveis: 
semanal e/ou quinzenal, conforme cronograma prévio enviado pelo serviço de 
nutrição da Secretaria de Educação. Demais gêneros não perecíveis: mensal, 
conforme cronograma prévio enviado pelo serviço de nutrição da Secretaria de 
Educação. Após as entregas nas unidades escolares os fornecedores deverão 
enviar para a Secretaria Municipal de Educação - SMEd as notas fiscais junto com 
o pedido de compras assinado pelo responsável pelo recebimento em cada 
escola e sem rasuras. 
 

III- No item 16 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

 ONDE SE LÊ: 16.1. O pagamento será efetuado numa única parcela, num prazo 
de 30 dias, a contar do recebimento da fatura/nota fiscal e da 



autorização/liberação de aquisição por parte do órgão repassador, 
devidamente aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato 
e pela Secretária Municipal de Saúde. 

 

LEIA- SE:   16.1.  O pagamento será efetuado conforme a entrega dos produtos, 
num prazo de 30 dias, a contar do recebimento da fatura/nota fiscal e da 
autorização/liberação de aquisição por parte do órgão repassador, 
devidamente aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato 
e pela Secretária Municipal de Educação. 

 

IV – No item ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA, MODELO DE PROPOSTA 
FINANCEIRA – PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2021 
 
ONDE SE LÊ: No item 2 , na Descrição Açúcar cristal (sacarose de cana-de-açúcar) 
tipo 1, embalagem de 2 kg, sem sujidades. Embalagem em plástico atóxico, 
transparente, resistente e íntegro, com identificação do produto, Marca do 
fabricante, data de fabricação/lote, validade. 
 
LEIA- SE:   Açúcar cristal (sacarose de cana-de-açúcar) tipo 1, embalagem de 5 
kg, sem sujidades. Embalagem em plástico atóxico, transparente, resistente e 
íntegro, com identificação do produto, Marca do fabricante, data de 
fabricação/lote, validade. 
 
V – A presente retificação do edital será devidamente publicada no site do 
Município e devidamente publicada na forma de aviso no mural oficial da 
Prefeitura e Jornal. 
 

 
Vitória das Missões (RS), 30 de julho de 2021. 

 
 
 
 

GREICE D. WENTZ  
Prefeita Municipal em Exercício 

 


