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 ERRATA DO EDITAL 

 

PROCESSO Nº 028/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 

 
CONSIDERANDO a necessidade de adequar o edital em seu Termo de Referência; 
 
CONSIDERANDO os princípios elencados na Lei Federal 8.666/93 e na Lei Federal 10.520/2002; 
  
CONSIDERANDO o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 201 e Decreto Municipal nº 5149 de 16 de março 2020 

 
 
DECIDE: 
 

1. INSERIR  
 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
4.5 – A entrega deverá ser realizada em acondicionamentos individuais Ex:.(sacos plásticos próprios e sem 
uso, caixas de papelão próprias e sem uso ou, outros, próprios para acondicionamento de alimentos) em 
forma de kit, contendo 01 (uma) unidade de cada item do objeto deste Edital.  
 
 

2.  RETIFICAR. 
 
Onde se lê: 
 
 
8.8.17 – O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
 
 
Leia-se: 

 
8.8.17 – O Critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL por Kit, conforme definido abaixo: 
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ITEM QUANT UNIDADE DE MEDIDA DESCRIÇÃO 

01 6.000 Kits Kit contendo; 
01 pacote : Arroz polido, tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, com umidade 
permitida em lei, isento de sujidades, materiais estranhos, parasitas e larvas, 
acondicionado em pacote de 05kg. 
01 pacote : Biscoito de maisena – Embalagem em papel celofane, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido de 400 gramas. Os 
biscoitos deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corantes, 
isentas de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais, devendo estar em 
perfeito estado de conservação. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de 
caracteres organolépticos anormais (sabor, odor, aspecto etc. indesejáveis). Não é 
tolerado o emprego de substâncias corantes na confecção dos biscoitos. Deve conter 
em Composição química: Farinha de trigo fortificada com Ferro e Ácido Fólico, Acúcar, 
Gordura vegetal (soja, palma), Açúcar Invertido, Amido, Sal, Estabilizante Lecitina de 
Soja, Fermentos Químicos: (Bicarbonato de Amônio e Bicarbonato de Sódio), Acidulante 
Ácido Lático, Aromatizante e Melhorador de farinha Protease (INS 1101 i). Deve conter 
a Composição Nutricional para 30g (7 unidades)  entre as seguintes referências: Valor 
energético: 117-133Kcal e 491-559kj; Carboidratos: 19 -23g; Proteína: 2,2 -2,7g; Gordura 
Total: 3,4 - 4,1g; Gordura Saturada: 1,6 -1,9g; Gordura Trans: 0g; Fibra Alimentar: 0,7-
1,3g; Sódio: 95- 120mg. Conter a descrição na embalagem: contém glúten, traços de 
leite e derivados, nozes, amendoim e coco. Ainda os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de 
produto. Prazo de validade mínimo 12 meses a partir da data de entrega. Marcas de 
referência: AYMORÉ®; BAUDUCO®; MARILAN®.  
01 pacote : Leite de vaca em pó integral instantâneo, apresentação acondicionado em 
embalagens de 400 gramas. A embalagem deve conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da portaria nº 369 de 
04/09/1997 do Ministério da agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal. Conservação em ambiente 
seco e arejado. 
01 pacote : Macarrão espaguete Nº 8 - Pacotes de 1kg. Deverão ser fabricadas a partir 
de matérias-primas sãs, limpas isentas de matéria terrosa, de parasitas, de detritos 
animais ou vegetais, com o mínimo correspondente a 0,045g de colesterol por quilo. As 
massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo 
estar fermentadas ou rançosas. Cor ligeiramente amarelada, sabor e odor 
característicos. Na embalagem não poderá haver mistura de outros tipos de macarrão. 
Com rendimento mínimo após cozimento de 2 vezes mais do peso antes da cocção. 
fabricada a partir de matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria 
terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, cor ligeiramente amarelada, sabor 
e odor característicos. Embalagem: saco de polietileno atóxico, resistente. Prazo de 
validade mínimo 06 meses a partir da data de entrega. 
01 unidade : Óleo de soja refinado, tipo 1, que sofreu processo tecnológico adequado 
como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não desodorização 
preparando a partir de grãos sãos e limpos. Embalagem: resistente de 900ml.  Prazo de 
validade mínimo 10 meses a partir da data de entrega. 

 
 

 

* Em cumprimento ao que se pede a Lei Federal 8.666/93 abre-se novo prazo de Publicação a contar da assinatura desse, 

ficando remarcado em nova data: 
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INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  às 08h00mim do dia 12/03/2021. 
 
TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:   às 08h00mim do dia 24/03/2021. 
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00mim do dia 24/03/2021. 
 

*Demais pontos deste Edital permanecem inalterados.  

 
Carandaí, 11 de março de 2021 

 
 

Gustavo Franco dos Santos 
Pregoeiro 


