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Edital Pregão Presencial nº 23/2019 
Processo nº 37/2019 

ADENDO I 
 

1- Devido à solicitação da Secretaria de Educação acrescenta-se mais um item 
ao lote 02 conforme descrição abaixo: 

Onde se lê:  
LOTE 02 

Item Qtde Un
d 

Descrição Valor 
máximo 

Valor Total 
Máximo 

 

01 400 Kg Bolo simples sabores variados 
(cenoura, laranja, chocolate, fubá) 

20,66 8.264,00 

02 300 Kg Cuca recheada sabores variados, 
aproximadamente 1Kg cada unidade, 
acondicionada em embalagem plástica 
com data de fabricação e validade. 

10,25 3.075,00 

03 150 Kg Bolacha caseira de sabores variados 
(três farinhas, manteiga, coco e 
polvilho) 

27,37 4.105,50 

04 5.750 unt Sanduiche de pão francês, maionese, 
queijo mussarela, presunto e alface. 

3,28 18.860,00 

05 1.000 unt Docinhos de festa diversos sabores 
(casadinho, brigadeiro, beijinho e 
outros) 

0,55 550,00 

06 2.800,00 unt Salgadinhos diversos (pastel de vento, 
risolis, coxinha, bolinho de queijo...) 

0,60 1.680,00 

   Total do Lote 02  36.534,50 
 
Leia-se: 

LOTE 02 

Item Qtde Un
d 

Descrição Valor 
máximo 

Valor Total 
Máximo 

 

01 400 Kg Bolo simples sabores variados 
(cenoura, laranja, chocolate, fubá) 

20,66 8.264,00 

02 300 Kg Cuca recheada sabores variados, 
aproximadamente 1Kg cada unidade, 
acondicionada em embalagem plástica 
com data de fabricação e validade. 

10,25 3.075,00 

03 150 Kg Bolacha caseira de sabores variados 
(três farinhas, manteiga, coco e 
polvilho) 

27,37 4.105,50 

04 5.750 unt Sanduiche de pão francês, maionese, 
queijo mussarela, presunto e alface. 

3,28 18.860,00 

05 1.000 unt Docinhos de festa diversos sabores 
(casadinho, brigadeiro, beijinho e 
outros) 

0,55 550,00 

06 2.800,00 unt Salgadinhos diversos (pastel de vento, 
risolis, coxinha, bolinho de queijo...) 

0,60 1.680,00 

07 120,00 Kg  Bolo recheado tipo Marta Rocha: com 
recheio de crocante de nozes, doce de 
ameixa preta sem caroço, suspiro, 

45,75 5.490,00 
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creme de ovos ou “ baba de moça”. 
Massa branca e preta levemente 
umedecidas com guaraná. Ordem de 
montagem, massa preta, creme de 
ovos, massa preta, chantilly, suspiro, 
chantilly, massa branca, doce de 
ameixas e massa branca. Cobertura 
de chantilly de creme de leite fresco.  

   Total do Lote 02  42.024,50 
   
2- Devido à alteração do valor do lote 02 conforme acima, segue alteração do 
valor total do edital:  
         Onde sê lê: 8.1 O valor total máximo da presente licitação é estimado em R$ 
41.295,00 (quarenta e um mil duzentos e noventa e cinco reais). 
 
          Leia se: 8.1 O valor total máximo da presente licitação é estimado em R$ 
46.785,00 (quarenta e seis mil setecentos e oitenta e cinco reais).  
 
3- Devido à alteração não demandar mais prazo, visto que o aviso do edital foi 
publicado no dia 16/04/2019 e por estar dentro do prazo legal para recebimento das 
propostas, permanece o mesmo prazo estabelecido no edital, para apresentação da 
documentação e as propostas conforme art. 21 § 4º da Lei 8.666/93. 
 

 Medianeira, 17 de abril de 2019. 
   

 
Vânia Raquel Furmann Moreira – Pregoeira 

 


