CEAPS - Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental
Projeto Saúde & Alegria

ERRATA DO EDITAL N. 05/2020

O CEAPS – CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E
AMBIENTAL, torna público aos interessados a retificação do Edital de Convocação 05/2020,
divulgado no dia 24/04/2020, o qual convoca empresas para participarem do processo de
seleção para aquisição de 150 Kits de proteção familiar e 150 kits de apoio a segurança
alimentar para serem doadas para as famílias de aldeias indígenas Mundurukus que vivem nas
áreas sob constante pressão (garimpos e outras), para que suas vulnerabilidades sejam
amenizadas, reduzindo a dependência de deslocamento para as cidades em busca destes
produtos de primeira necessidade, o qual visa reduzir os riscos de exposição ao Novo
Coronavirus (COVID 19).

ERRATA N. 01/2020

1. Altera-se, o item 2, § 6, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
1.1 ONDE SE LÊ:
6. A empresa deverá possuir um depósito de distribuição na cidade de Santarém/PA, em
condições de atender as exigências contratuais, especialmente a entrega dos produtos
diretamente nas embarcações ou local a ser definido pelo CEAPS, mediante um Termo de
Entrega.

1.2 LEIA-SE:
6. A empresa deverá possuir um depósito de distribuição na cidade de Itaituba/PA, em
condições de atender as exigências contratuais, especialmente a entrega dos produtos
diretamente nas embarcações ou local a ser definido pelo CEAPS, mediante um Termo de
Entrega.

2. Altera-se, o item 5, § 1, alínea 3, o qual passa a vigorar a seguinte redação:

2.1 ONDE SE LÊ:
3. E com o aceite do Setor Competente deste Município de Santarém/Pará, através de seu
titular.
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2.2 LEIA-SE:
3. E com o aceite do Setor Competente da Região Oeste do PÁ, através de seu titular.

Permanecem inalterados as demais disposições do edital. O Edital será consolidado de
forma a contemplar a alteração desta retificação.

Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se, Cumpre-se.

Santarém (PA), 28 de Abril de 2020

Contato: Auricléia
Gerente de Logística/Patrimônio
Fone: 93 99168 1979
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