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EDITAL Nº 62/2014 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, 

especialmente o disposto nas Leis nº 10.520/2002, subsidiada pela nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei 

Complementar nº 123/2006, bem como pelos Decretos Municipais nºs 162/05 e 103/06, resolve RETIFICAR 

o Edital nº 058/2014 e Minuta do Contrato do Pregão Presencial nº 031/2014 como segue: 

 

1. Alterar o item 1.2.-DO OBJETO no edital e na Minuta do Contrato Anexo IV, ficando com a seguinte 

redação: “O cartão vale alimentação deverá possibilitar utilização do benefício na aquisição de gêneros 

alimentícios in natura, exclusivamente em estabelecimentos tais como: supermercado, armazém, mercearia, 

açougue, peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios, padaria e similares”. 

 

2. Alterar o subitem 1.3.1.-DO OBJETO no edital e na Minuta do Contrato Anexo IV, ficando com a 

seguinte redação: “Os cartões deverão ser confeccionados com qualidade técnica para evitar fraudes e 

falsificações”. 

 

3. Alterar o subitem 5.7.1-CARACTERÍSTICAS DA REDE CREDENCIADA no edital e o item 6.1 na 

Minuta do Contrato Anexo IV, ficando com a seguinte redação: “A Contratada deverá disponibilizar e manter 

durante toda a vigência do contrato, estabelecimentos comerciais conveniados ativos, tais como: supermercado, 

armazém, mercearia, açougue, peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios, padaria e similares”. 

 

4. Alterar o subitem 5.6.4.5- ESPECIFICAÇÕES DO VALE ALIMENTAÇÃO no edital e subitem 5.4.5 

na Minuta do Contrato Anexo IV, ficando com a seguinte redação: “Conter a denominação do Órgão Público 

Contratante, o nome por extenso do usuário/beneficiário e número sequencial de controle individual, podendo 

haver abreviatura nas nomenclaturas para adequar à quantidade de caracteres no layout dos cartões”. 

 

5. Alterar no edital as alíneas “b” e “c” do subitem 7.1.5.-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, ficando com a 

seguinte redação: “b) O Licitante deverá apresentar relação por escrito, dos atuais convênios com 

estabelecimentos credenciados no Rio Grande do Sul, tais como: supermercado, armazém, mercearia, açougue, 

peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios, padaria e similares”. “c) Se o Licitante não possuir 

estabelecimentos credenciados no município de São Vicente do Sul-RS, deverá providenciá-los, apresentando-

os na quantidade mínima de 10 (dez) credenciamentos, sendo obrigatório para 02 (dois) supermercados, 02 

(duas) padarias e 02 (dois) açougues e 02 (dois) minimercados ou mercearias ou armazéns, impreterivelmente 

até a assinatura do respectivo contrato, sob pena da não efetivação do mesmo e aplicação de penalidades 

indicadas no presente edital”. 

 

6. Fica também alterado a data e horário da abertura da licitação para 29/08/2014 às 08:30 hs (horário de 

Brasília); 

 

Os demais termos do Edital nº 058/2014 permanecem conforme a redação original. 

 

São Vicente do Sul, 18 de agosto de 2014. 

 

 

FERNANDO DA ROSA PAHIM 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Edital de retificação examinado e 

aprovado em ____/____/2014 

 

_____________________ 

Cláudio Rocha da Rosa 

Assessor Jurídico Municipal 

OAB/RS Nº 16.829 


