PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ: 60.123.072/0001-58
Avenida Luiz Pastore, 240 – Centro
CEP: 18.435-000
Telefone: 15 3535-6100
E-mail: prefeitura@novacampina.sp.gov.br

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pelo presente termo de Retificação do edital do Pregão Presencial Nº 006/2017 cujo
OBJETO é o Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A FIM DE SUPRIR
AS UNIDADES ESCOLARES (MERENDA ESCOLAR), CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL E
DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, a Administração Pública, atendendo aos princípios que
norteiam a Gestão Pública, em face de modificações extremamente necessárias, vem por meio
deste, RETIFICAR O EDITAL:
Em seu Termo de Referência constante do Anexo I:

Onde se lê:

33

kg

CARNE
BOVINA
MOIDA

Carne moída bovina congelada (IQF) –
Corte (acém, músculo ou paleta), sem
tempero. Devem ser moído em
equipamento apropriado e congelados
em túnel de congelamento com
tecnologia IQF (Individual Quick Frozen)
para congelamento individual, mantida a
temperatura máxima de -12°C ou
inferior. Aspecto e cor próprios, não
amolecidos, não pegajosos, sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor
característico do produto. Não deverá
apresentar sujidades, parasitas e larvas,
isentas de cartilagens e ossos,
inspecionado pelo Serviço de Inspeção
Federal (SIF) . EMBALAGEM PRIMÁRIA:
Embalagem em sacos plásticos de
polietileno de baixa densidade, contendo
etiqueta primária com rotulagem de
acordo com legislação vigente (RDC 360),
aprovada para contato direto com
alimentos, de acordo com a resolução
105/99 da ANVISA, com selagem a
quente na base e na boca, sem
perfurações ou vazamentos. Pacotes
com até 2 kg. INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS: Proteína: mínimo 20%;
Gordura: máximo 10%;PRAZO DE
VALIDADE: Mínimo de 12 meses.
ARMAZENAMENTO: Armazenar e
conservar a temperatura de até – 12ºC
ou mais frio. EMBALAGEM SECUNDÁRIA:
Embalagem secundária do produto
deverá ser em caixa de papelão

10240

R$
19,22

Necessário
R$
Apresentar
196.812,80
Amostra
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reforçado, adequado ao empilhamento
recomendado, lacrada com fita adesiva,
resistente a danos durante o transporte
ou armazenamento e que garanta a
integridade do produto durante todo o
seu período de validade, transportada
em condições que preservem tanto as
características do alimento congelado,
como também a qualidade do mesmo
quanto as características físico-químicas.

Retifica-se para:

33

kg

CARNE
BOVINA
MOIDA

Carne moída bovina congelada (IQF) –
Corte (acém, músculo, patinho ou
paleta), sem tempero. Devem ser moído
em equipamento apropriado e
congelados em túnel de congelamento
com tecnologia IQF (Individual Quick
Frozen) para congelamento individual,
mantida a temperatura máxima de -12°C
ou inferior. Aspecto e cor próprios, não
amolecidos, não pegajosos, sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor
característico do produto. Não deverá
apresentar sujidades, parasitas e larvas,
isentas de cartilagens e ossos,
inspecionado pelo Serviço de Inspeção
Federal (SIF) . EMBALAGEM PRIMÁRIA:
Embalagem em sacos plásticos de
polietileno de baixa densidade, contendo
etiqueta primária com rotulagem de
acordo com legislação vigente (RDC 360),
aprovada para contato direto com
alimentos, de acordo com a resolução
105/99 da ANVISA, com selagem a
quente na base e na boca, sem
perfurações ou vazamentos. Pacotes
com até 2 kg. INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS: Proteína: mínimo 20%;
Gordura: máximo 10%;PRAZO DE
VALIDADE: Mínimo de 12 meses.
ARMAZENAMENTO: Armazenar e
conservar a temperatura de até – 12ºC
ou mais frio. EMBALAGEM SECUNDÁRIA:
Embalagem secundária do produto
deverá ser em caixa de papelão
reforçado, adequado ao empilhamento
recomendado, lacrada com fita adesiva,
resistente a danos durante o transporte
ou armazenamento e que garanta a
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integridade do produto durante todo o
seu período de validade, transportada
em condições que preservem tanto as
características do alimento congelado,
como também a qualidade do mesmo
quanto as características físicoquímicas.

Onde se lê:

21

SUCO
CONCENTRADO
DE FRUTAS DE
Litros
POLPA
NATURAL
SABOR
MARACUJÁ.

Suco de maracujá com 60 a 90 % de
polpa, sem refrigeração, sem adição de
açúcar, sem corantes, sem aromas,
diluição mínima de 1/9. ração.
Embalagem pet com registro no
Ministério da Agricultura para cada
sabor. Validade mínima de 6 meses.
Embalagem de 1 L.

1435

R$
2,65

Suco de maracujá com 60 a 90 % de
polpa, sem refrigeração, sem adição
de açúcar, sem corantes, sem
aromas, diluição mínima de 1/9.
ração. Embalagem pet com registro
no Ministério da Agricultura para
cada sabor. Validade mínima de 6
meses. Embalagem de 1 L

1435

Necessário
R$
R$
Apresentar
14,02 20.118,,70
Amostra

R$
3.799,88

Necessário
Apresentar
Amostra

Retifica-se para:

21

litros

SUCO
CONCENTRADO
DE FRUTAS DE
POLPA NATURAL
SABOR
MARACUJÁ.

Mantem-se os demais critérios e características do Edital do Pregão 006/2017, aqui não
modificadas.

________________________________
Phelipe R. Murba Cardoso de Almeida
Pregoeiro

