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RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO: 018/2021 
PROCESSO N°: 022/2021 
 
OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA MERENDA 
ESCOLAR, por 12 meses, conforme descrito no ANEXO I (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 
QUANTIDADES). 
 
FUNDAMENTO: LEI FEDERAL No. 8.666/93 COM ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 
FEDERAL No. 8.883/94, E DEMAIS DIPLOMAS LEGAIS APLICÁVEIS. 
 
No ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, considerem-se as quantidades dos itens citados 
abaixo conforme estabelecido no Portal de Compras do Governo Federal – 
www.comprasgovernamentais.gov.br . 
 

ITE

M 

QUANTIDAD

E 

ESPECIFICAÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

06 6000 KG ARROZ LONGO FINO, TIPO 1: O produto deverá estar 

de acordo com a NTA-33 do Decreto Estadual nº. 12486 

de 20 de outubro de 1978 e a legislação em vigor quanto às 

normas de higiene e rotulagem de alimentos. O produto 

deverá ser de primeira qualidade, ter umidade máxima de 

14%. Não serão aceitos grãos quebrados e excesso de 

sujidade, parasitas, larvas. Grãos nobres e selecionados. Não 

precisa lavar. Embalagem: saco de polipropileno transparente 

e resistente, contendo 5 kg. Deverá constar o nome e o 

endereço do fabricante, nome e marca do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e nº. do lote, nº da análise e o 

selo de controle de resíduos de agrotóxicos. Validade 

mínima de 11 meses a partir da data de fabricação que não 

poderá ser superior a 45 dias da data de entrega. 

Reposição do Produto: A empresa licitante ou fabricante 

deverá se comprometer a substituir ou repor o produto, 

quando: Houver na entrega, embalagens danificadas, 

defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à 

contaminação e/ou deterioração; 

O produto não atender as legislações sanitárias em vigor, 

bem como outros referentes ao produto em questão; O 

produto apresentar qualquer alteração, antes do vencimento 

(validade). O produto não atender às especificações deste 

edital. Informação Nutricional: porção de 50 g. 

Quantidade por porção: 

Valor energético: mínimo 172 kcal. Carboidratos: mínimo 40 

g. Proteínas: mínimo 3,0 g. 

Gorduras totais: 0. Gorduras saturadas: 0. 

Gorduras trans: 0. 

Fibra alimentar: mínimo 1 g. Sódio: < 5,0 mg. 

Contendo em cada 100 gr de arroz cozido no Calorias no 

mínimo 

109,7 kcal. 

  

08 1500 LATAS ATUM SÓLIDO: Em óleo comestível, 

embalagem lata, contendo no mínimo de 170g, 

com identificação do produto e prazo de validade. 

  

16 300 KG BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER INTEGRAL: O   
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produto deverá conter nos ingredientes: Farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, creme de milho, farinha 

de arroz, açúcar, amido, farinha de aveia, fibra de trigo, leite 

desnatado em pó, sal, regulador de acidez: carbonato de 

cálcio. CONTÉM GLÚTEN. PODE CONTER TRAÇOS DE 

OVOS, AMENDOIM, CASTANHAS E AVELÃS. 

EMBALAGEM PRIMARIA Filme monocamada impresso, 

composto de polipropileno biorentado metalizado. 

EMBALAGEM SECUNDARIA: Filme monocamada 

impresso, composto de polipropileno biorentado metalizado. 

EMBALAGEM TERCIÁRIA: Caixa de papelão ondulado, 

contendo 12 pacotes de 150 g, perfazendo um total de 1,8 

Kg. VALIDADE: 8 meses contados da data de fabricação do 

produto. 

18 150 KG BISCOITO DOCE TIPO MAISENA: Ingredientes: farinha 

de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), 

açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, fermentos 

químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, 

fosfato tricalcio e fosfato monocalcio, estabilizante lecitina 

de soja, acidulante ácido lático e aromatizante. Conter glúten 

e traços de leite. Valor nutricional na porção de 30g: valor 

energético 120kcal, carboidratos 21g, proteínas 2,0g, 

gorduras totais 3,0g, sódio 193mg. O biscoito deverá estar 

em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos 

mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos 

anormais. Não podendo apresentar biscoitos quebradiços em 

excesso. Embalagem primaria de 400g de polietileno, 

impermeáveis e lacrados, com 3 pacote individuais. Deve 

conter dupla embalagem. Embalagem secundária em caixas 

de papelão. Validade de 12 meses a partir da data de entrega 

do produto. Deve constar na embalagem a data de validade e 

fabricação do produto. 

  

19 150 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA: Composição básica: 

farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal 

hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias 

permitidas. Informação Nutricional: porção de 30g: valor 

energético 119kcal, carboidrato 21g, proteína 2,0g, gorduras 

totais 3,0g, sódio 121mg. Acondicionada em pacotes de 

polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com 400g 3 

pacotes individuais com dupla proteção e embalados em 

caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. Deverão ser 

fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 

matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado 

de conservação. São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal 

cozidas, queimadas de caracteres organolépticos anormais. 

Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados 

(percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos 

quebrados). A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, informação nutricional, 

número do lote, data de validade, quantidade do produto. 

Material de Consumo 06 meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. 

  

43 20000 LITROS LEITE LONGA VIDA INTEGRAL TETRAPACK: 

caixas de 1000ml. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, informação 

nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do 

produto e o número de 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. Validade mínima de 120 dias a partir da 

data de entrega. 
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49 600 KG MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS: TIPO 

PARAFUSO:  Embalagem: pacotes de polipropileno e 

polietileno com 500 g. O produto deverá estar de acordo 

com a NTA-49 do Decreto Estadual nº 12486 de 20 de 

outubro de 1978 e a legislação em vigor quanto às normas de 

higiene e rotulagem de alimentos. Embalagem: deverá 

constar o  nome e  o  endereço  do fabricante , nome e  

marca do  produto, prazo de validade e nº do lote. Validade 

mínima de 12 meses a partir da data de fabricação que não 

poderá ser superior a 60 dias da data de entrega.  

Reposição do Produto: A empresa licitante ou fabricante 

deverá se comprometer a substituir ou repor o produto, 

quando: Houver, na   entrega, embalagens danificadas, 

defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à 

contaminação e/ou deterioração; O produto não atender as 

legislações sanitárias em vigor, bem como outros referentes 

a o  produto em questão; O produto apresentar qualquer 

alteração, antes do vencimento (validade). O produto não 

atender às especificações deste edital. 

Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, ovos pasteurizados, corantes naturais de urucum e 

cúrcuma. 

Informação Nutricional: porção de 80 g. 

Quantidade por porção: 

Valor energético: de 279 a 281 kcal. Carboidratos: mínimo 

de 59 g. Proteínas: mínimo 8,8 g. 

Gorduras totais: máximo de 0,8 g. 

Gorduras saturadas: máximo 0 g. Gorduras trans.: máximo 0 

g. 

Fibra alimentar: mínimo 1,6 g. Sódio: máximo 0 mg. 

  

60 1500 

UNIDADES 

PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO: Sabor tradicional, 

torra clássica 3, com Selo Abic e sistema de gestão da 

qualidade ISO 9001. Não contém glúten. Acondicionado em 

embalagens tipo à vácuo de 500gr. 

  

62 500 KG SAL REFINADO E X T R A  I O D A D O :  Embalagem: 

pacotes d e  polietileno de 01 kg. O produto deverá estar de 

acordo com a NTA-71 do Decreto Estadual nº 12486 de 20 

de outubro de 1978 e a legislação em vigor quanto às 

normas de higiene e rotulagem de alimentos.  

Embalagem:  deverá constar o nome e o endereço do 

fabricante, nome e marca do produto, prazo de validade e nº 

do lote. Validade do produto de acordo com as orientações 

do fabricante; e que não seja inferior a 60 dias da data de 

entrega. Reposição do Produto: A empresa licitante ou 

fabricante deverá se comprometer a substituir ou repor o 

produto,   quando: Houver na entrega, embalagens 

danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o 

produto à contaminação e/ou deterioração; O produto não 

atender as legislações sanitárias em vigor, bem como outras 

referentes ao produto em questão; O produto apresentar 

qualquer alteração, antes do vencimento (validade). O 

produto não atender às especificações deste edital. 

Informação Nutricional: porção de 1g 

Quantidade por porção: Sódio: 390 mg 

Iodo: 25 mcg 

  

 
Tuiuti, 11 de junho de 2021. 

 
 

Rafaela Cristina Storani Morin 
PREGOEIRA 
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