PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ 60.123.072/0001-58

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº1339/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
TIPO REGISTRO DE PREÇO
O Departamento de Compras/Licitações do Município de Nova Campina, por intermédio do Pregoeiro,
instituído pela Portaria nº 074/2015- publicada em 23/06/2015, comunica a RETIFICAÇÃO do Edital do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015, relativo ao processo nº 1339/2015 de 27/05/2015, destinado à
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS contendo as seguintes alterações:
I - Alteração do LOTE 3 ITEM 13(Cesta C Funcionários Públicos)
ACHOCOLATADO EM PÓ, Deverá conter açúcar, cacau, extrato de malte, sal, complexo vitamínico (C,
B3, B2, B6, B1, A, D e maltodextrina) leite desnatado em pó, soro de leite em pó, aromatizante e
emulsificante lecitina de soja. Deverá conter Glúten e sulfito. Pote Plástico de 400 gramas.
II - Fica retificado para a seguinte redação abaixo:
ACHOCOLATADO EM PÓ, Deverá conter açúcar, cacau, extrato de malte, sal, complexo vitamínico (C,
B3, B2, B6, B1, A, D) leite desnatado em pó, soro de leite em pó, aromatizante e emulsificante lecitina
de soja. Deverá conter Glúten e sulfito. Pote Plástico de 400 gramas.
III - Alteração do LOTE 1,2,3 ITEM 9,10
LEITE EM PÓ: integral, sem adição de açúcar. Deverá conter vitaminas (Vitamina A: mínimo de 186 μg
e Vitamina D: mínimo de 1,5 μg), Cálcio e Sódio, Emulsificante Lecitina de soja. Sem glúten. Para uma
porção de 26 gramas deverá conter 9,9 gramas de carboidrato, 6,7 gramas de proteínas, com
validade mínima de 09 meses a partir da data de entrega, desde que o produto permaneça em sua
embalagem original e seja armazenado em local seco, ventilado e protegido da ação direta dos raios
solares, produtos contaminantes, insetos e roedores. Com registro no Ministério da Agricultura (SIF –
Serviço de Inspeção Federal).Embalagem de 400 gramas.
IV - Fica retificado para a seguinte redação abaixo:
LEITE EM PÓ: integral instantâneo, sem adição de açúcar. Deverá conter vitaminas (Vitamina A:
mínimo de 186 μg e Vitamina D: mínimo de 1,5 μg), Cálcio e Sódio, Emulsificante Lecitina de soja. Sem
glúten. Para uma porção de 26 gramas deverá conter 9,9 gramas de carboidrato, 6,7 gramas de
proteínas, com validade mínima de 09 meses a partir da data de entrega, desde que o produto
permaneça em sua embalagem original e seja armazenado em local seco, ventilado e protegido da
ação direta dos raios solares, produtos contaminantes, insetos e roedores. Com registro no Ministério
da Agricultura (SIF – Serviço de Inspeção Federal).Embalagem de 400 gramas.
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