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ERRATA – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ANEXO IV. 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

PROCESSO Nº 2019000314. 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. 

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (Carne e 
derivados), visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura 
de Catalão para reativação da Cantina Municipal para o período de 12(doze) meses, conforme 
exigências e especificações mínimas indicadas no Termo de Referência (Anexo I). 
 
Devido a erro de digitação e equívoco na especificação do objeto, constatou-se que, após a 
publicação do certame nos meios legais e da realização da sessão de abertura dos envelopes 
“Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”, ficou indicado, apenas na minuta da ata de 
registro de preços (Anexo IV), objeto estranho ao licitado no processo em questão. 
 
Por se tratar de um documento que é confeccionado em fase posterior à fase externa do processo 
licitatório e que nada interfere na ampla participação e na formulação das propostas pelas licitantes 
que participaram do certame, deve-se levar em consideração a seguinte errata: 
 
ONDE SE LÊ: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. O Objeto desta Ata é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gás de cozinha 
e vasilhames (GLP 13 KG, GLP 45 KG e VASILHAME P 45), visando atender às necessidades da 
Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura de Catalão para reativação da Cantina 
Municipal para o período de 12(doze) meses, em conformidade com as especificações contidas no 
Edital do Pregão Presencial - SRP nº 004/2019 e seus Anexos. 
 
LEIA-SE: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. O Objeto desta Ata é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios (Carne e derivados), visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Transportes e Infraestrutura de Catalão para reativação da Cantina Municipal para o período de 
12(doze) meses, em conformidade com as especificações contidas no Edital do Pregão Presencial 
- SRP nº 004/2019 e seus Anexos. 
 

Catalão, 11 de fevereiro de 2019. 
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