RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 000005/19
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2019
Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis
Retifica-se o Edital do Pregão Presencial nº 03/2019, Processo nº
05/2019, de forma que passa-se a ler o seguinte conteúdo editalício,
mantendo-se, no mais, o aludido Edital em seu formato inicial, bem como
permanecendo a mesma data da sessão pública.

ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL N° 3/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 000005/19
Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis
*OBS.: OS ITENS MODIFICADOS ESTÃO MARCADOS COM (*),
SENDO: 05, 06 E 10
Item
1

2

3

Descrição do Produto
Qte
CARNE BOVINA MOIDA/TIRA/CUBO
5470
Kg de carne bovina, músculo traseiro moído ou
picado ou acem (conforme pedido da Prefeitura),
resfriado e inspecionado pelo SIF, embalagem
primaria: sacos transparentes de polietileno com
peso de 2Kg cada, sem odor, com o mínimo de
gordura e sem sebo.
CARNE SUINA - PALETA S/ OSSO
1733
Kg de carne suína, paleta sem osso, picado
(conforme pedido da prefeitura), resfriado e
inspecionado pelo SIF, embalagem primaria: sacos
transparentes de polietileno com peso de 2Kg cada.
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
200
Kg de coxa e sobre coxa de frango desossada:
congelada, sem adição de água, sal e temperos de
acordo com a NTA-3, embalada em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até
o momento do consumo, contendo
aproximadamente 2 kg. Máximo permitido de 8%

Unid.
KG

KG

KG

Marca

4

5*

de acúmulo de líquido, limpo, com aspecto, cheiro e
sabor próprios, sem manchas e parasitas. A
embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. O produto deverá apresentar
validade mínima de 90(noventa) dias a partir da
data de entrega.
FILÉ DE PEITO DE FRANGO
3100
Kg de filé de peito de frango: congelada, sem
adição de água, sal e temperos de acordo com a
NTA-3, embalada em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta
a integridade do produto até o momento do
consumo, contendo aproximadamente 2 kg. Máximo
permitido de 8% de acúmulo de líquido, limpo, com
aspecto, cheiro e sabor próprios, sem manchas e
parasitas.A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. O produto deverá apresentar
validade mínima de 90(noventa) dias a partir da
data de entrega.
Bebida Láctea Fermentada com polpa de 4000

KG

L

fruta sabor morango - 1litro
Ingredientes: Leite Pasteurizado, Soro de leite
fresco, açúcar, aroma natural identico ao de
morango, polpa de fruta sabor morango,
conservantes, sorbato de potássio, fermento
lácteo, corante natural.
6*
7

TRAZER AMOSTRA
LEITE PASTEURIZADO
LEITE PASTEURIZADO

35000

LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA
762
TRAZER AMOSTRA
Kg de lingüiça calabreza: Cozida e defumada, peça
inteira, resfriado entre 0 e 4°C. O produto não
devera apresentar superfície úmida, pegajosa, ou
partes flácidas, ou consistência anormal com

LT
KG

8

9

indícios de fermentação, com identificação do SIF,
data de fabricação e validade do produto.
Embalagem com lacre original do fabricante. Deverá
ser transportada em carro resfriado. Ingredientes:
Carne suína, carne mecanicamente separada de
aves, toucinho, água, proteína de soja, sal, açúcar,
pimenta calabreza, regulador de acidez/lactato de
sódio, estabilizante/tripolifosfato de sódio, realcador
de sabor/glutamato monossodico,
antioxidante/eritorbato de sódio, conservantes/
nitrito de sódio, nitrato de sódio e corante
natural/carmim
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL
1946
TRAZER AMOSTRA
Margarina Vegetal Cremosa com Sal: de 1ª linha,
embalagem adequada de 500gramas, 1ª qualidade.
Produto que se apresenta sob forma de emulsão
plástica ou fluída: principalmente do tipo água em
óleo, produzido basicamente a partir de óleos e/ou
gorduras comestíveis, leite e seus constituintes, sal
(cloreto de sódio, máximo de 3% sobre o peso do
produto), água, vitamina A e outras substâncias
permitidas desde que mencionadas. O produto deve
conter de 70% a 80% de lipídios, livre de gordura
trans e conteúdo máximo de água de 16% sobre o
peso do produto. O produto deve ser fabricado a
partir de matérias primas selecionadas, livre de
matéria terrosa, parasitas e detritos animais e
vegetais, isento de ranço e bolor e outras
características indesejáveis. O produto deve
apresentar
aspecto
de
emulsão
plástica,
homogênea e uniforme, e cor amarela homogênea.
O produto deve
estar acondicionado em
embalagem adequada primária de pote ou balde
plástico atóxico, resistentes, com lacre de proteção
intacto, de 500g e embalagem secundária de caixas
de papelão reforçado. O produto deve apresentar
selo SIF e suas condições deverão estar de acordo
com a NTA 50 normas ténicas para óleos e
gorduras comestíveis – decreto nº 12.486 de
20/10/78).
MORTADELA
1143
TRAZER AMOSTRA
Kg de mortadela: Peça inteira, resfriado entre 0 e
4°C, sem sinais de descongelamento. Sem odores

UN

KG

10*

11

12

13

14

fortes e deve apresentar textura característico do
produto, com identificação do SIF, data de
fabricação e validade do produto. Embalagem com
lacre original do fabricante. Devera ser transportado
em carro resfriado entre 0 e 4°C. Ingredientes:
Carne bovina, toucinho, água, pele suína, amido,
proteína de soja, sal, alho, açúcar, pimenta branca,
óleo essencial (óleos essenciais de cravo, canela,
louro e pimenta preta), estabilizantes/tripolifosfato
de sódio, realçador de sabor/glutamato
monossodico, antioxidantes/eritorbato de sódio,
conservantes/nitrito de sódio, nitrato de sódio,
corante/carmim e conservantes/acido nítrico.
MUSSARELA
1598
TRAZER AMOSTRA
Queijo tipo mussarela embalado a vácuo.
PRESUNTO COZIDO
1652
TRAZER AMOSTRA
Kg de presunto: Cozido, peças inteiras e resfriado
entre 0 e 4 °C. O produto não deverá apresentar
supercicie úmida, sem sinais de descongelamentos
e com odor característico do produto, com
identificação do SIF, data de fabricação e validade
do produto. Embalagem com lacre original do
fabricante. Deverá ser transportado em carro
resfriado. Ingredientes: Pernil suíno, água, proteína
de soja, sal, açúcar, alho, pimenta branca, realçador
de sabor/glutamato monossodico,
espessantes/carragena, estabilizantes/tripolifosfato
de sódio, antioxidante/eritorbato de sódio,
aromatizantes naturais (óleos essenciais de cravo,
canela, louro e pimenta preta), corante
natural/carmim, conservantes/nitrito de sódio e
nitrito de sódio.
REQUEIJÃO CREMOSO - BISNAGA
92
TRAZER AMOSTRA
Requeijão cremoso com amido e gordura vegetal bisnaga (KG)
REQUEIJÃO CREMOSO - COPO - 200GR
1090
TRAZER AMOSTRA
REQUEIJÃO CREMOSO - COPO - 200GR
SALSICHA TIPO HOT DOG
566
TRAZER AMOSTRA
Kg de salsicha tipo hot dog, peça inteira, resfriado
entre 0 e 4°C. O produto não deverá apresentar
superfície úmida, pegajosa, ou partes flácidas ou

KG

KG

KG

UN

KG

consistência anormal com indícios de fermentação.
Embalagem transparente devidamente
acondicionada com identificação do SIF, data de
fabricação e validade do produto. Embalagem com
lacre original do fabricante. Deverá ser transportada
em carro resfriado. Ingredientes: Carne
mecanicamente separada de aves, carne bovina,
água, pele suína, proteína de soja, amido, miúdos
suínos (pode conter coração, língua, rins, estomago
e fígado), sal, alho, estabilizantes/tripolifosfato de
sódio, realçador de sabor/lutamato monossosico,
antioxidante/eritorbato de sódio, corante
natural/carmim, conservadores/ nitrito de sódio e
nitrato de sódio, corante natural/urucum.

ANEXO V - Modelo de Proposta
PREGÃO PRESENCIAL N° 3/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 000005/19
Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis
*OBS.: OS ITENS MODIFICADOS ESTÃO MARCADOS COM (*),
SENDO: 05, 06 E 10
Item
1

2

3

Descrição do Produto
Qte
CARNE BOVINA MOIDA/TIRA/CUBO
5470
Kg de carne bovina, músculo traseiro moído ou
picado ou acem (conforme pedido da Prefeitura),
resfriado e inspecionado pelo SIF, embalagem
primaria: sacos transparentes de polietileno com
peso de 2Kg cada, sem odor, com o mínimo de
gordura e sem sebo.
CARNE SUINA - PALETA S/ OSSO
1733
Kg de carne suína, paleta sem osso, picado
(conforme pedido da prefeitura), resfriado e
inspecionado pelo SIF, embalagem primaria: sacos
transparentes de polietileno com peso de 2Kg cada.
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
200
Kg de coxa e sobre coxa de frango desossada:
congelada, sem adição de água, sal e temperos de
acordo com a NTA-3, embalada em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até

Unid.
KG

KG

KG

Marca V. Unit. V. Total

4

5*

o momento do consumo, contendo
aproximadamente 2 kg. Máximo permitido de 8%
de acúmulo de líquido, limpo, com aspecto, cheiro e
sabor próprios, sem manchas e parasitas. A
embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. O produto deverá apresentar
validade mínima de 90(noventa) dias a partir da
data de entrega.
FILÉ DE PEITO DE FRANGO
3100
Kg de filé de peito de frango: congelada, sem
adição de água, sal e temperos de acordo com a
NTA-3, embalada em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta
a integridade do produto até o momento do
consumo, contendo aproximadamente 2 kg. Máximo
permitido de 8% de acúmulo de líquido, limpo, com
aspecto, cheiro e sabor próprios, sem manchas e
parasitas.A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. O produto deverá apresentar
validade mínima de 90(noventa) dias a partir da
data de entrega.
Bebida Láctea Fermentada com polpa de 4000

KG

L

fruta sabor morango - 1litro
Ingredientes: Leite Pasteurizado, Soro de leite
fresco, açúcar, aroma natural identico ao de
morango, polpa de fruta sabor morango,
conservantes, sorbato de potássio, fermento
lácteo, corante natural.
6*
7

TRAZER AMOSTRA
LEITE PASTEURIZADO
LEITE PASTEURIZADO

35000

LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA
762
TRAZER AMOSTRA
Kg de lingüiça calabreza: Cozida e defumada, peça
inteira, resfriado entre 0 e 4°C. O produto não

LT
KG

8

9

devera apresentar superfície úmida, pegajosa, ou
partes flácidas, ou consistência anormal com
indícios de fermentação, com identificação do SIF,
data de fabricação e validade do produto.
Embalagem com lacre original do fabricante. Deverá
ser transportada em carro resfriado. Ingredientes:
Carne suína, carne mecanicamente separada de
aves, toucinho, água, proteína de soja, sal, açúcar,
pimenta calabreza, regulador de acidez/lactato de
sódio, estabilizante/tripolifosfato de sódio, realcador
de sabor/glutamato monossodico,
antioxidante/eritorbato de sódio, conservantes/
nitrito de sódio, nitrato de sódio e corante
natural/carmim
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL
1946
TRAZER AMOSTRA
Margarina Vegetal Cremosa com Sal: de 1ª linha,
embalagem adequada de 500gramas, 1ª qualidade.
Produto que se apresenta sob forma de emulsão
plástica ou fluída: principalmente do tipo água em
óleo, produzido basicamente a partir de óleos e/ou
gorduras comestíveis, leite e seus constituintes, sal
(cloreto de sódio, máximo de 3% sobre o peso do
produto), água, vitamina A e outras substâncias
permitidas desde que mencionadas. O produto deve
conter de 70% a 80% de lipídios, livre de gordura
trans e conteúdo máximo de água de 16% sobre o
peso do produto. O produto deve ser fabricado a
partir de matérias primas selecionadas, livre de
matéria terrosa, parasitas e detritos animais e
vegetais, isento de ranço e bolor e outras
características indesejáveis. O produto deve
apresentar
aspecto
de
emulsão
plástica,
homogênea e uniforme, e cor amarela homogênea.
O produto deve
estar acondicionado em
embalagem adequada primária de pote ou balde
plástico atóxico, resistentes, com lacre de proteção
intacto, de 500g e embalagem secundária de caixas
de papelão reforçado. O produto deve apresentar
selo SIF e suas condições deverão estar de acordo
com a NTA 50 normas ténicas para óleos e
gorduras comestíveis – decreto nº 12.486 de
20/10/78).
MORTADELA
1143
TRAZER AMOSTRA

UN

KG

10*

11

12

13

14

Kg de mortadela: Peça inteira, resfriado entre 0 e
4°C, sem sinais de descongelamento. Sem odores
fortes e deve apresentar textura característico do
produto, com identificação do SIF, data de
fabricação e validade do produto. Embalagem com
lacre original do fabricante. Devera ser transportado
em carro resfriado entre 0 e 4°C. Ingredientes:
Carne bovina, toucinho, água, pele suína, amido,
proteína de soja, sal, alho, açúcar, pimenta branca,
óleo essencial (óleos essenciais de cravo, canela,
louro e pimenta preta), estabilizantes/tripolifosfato
de sódio, realçador de sabor/glutamato
monossodico, antioxidantes/eritorbato de sódio,
conservantes/nitrito de sódio, nitrato de sódio,
corante/carmim e conservantes/acido nítrico.
MUSSARELA
1598
TRAZER AMOSTRA
Queijo tipo mussarela embalado a vácuo.
PRESUNTO COZIDO
1652
TRAZER AMOSTRA
Kg de presunto: Cozido, peças inteiras e resfriado
entre 0 e 4 °C. O produto não deverá apresentar
supercicie úmida, sem sinais de descongelamentos
e com odor característico do produto, com
identificação do SIF, data de fabricação e validade
do produto. Embalagem com lacre original do
fabricante. Deverá ser transportado em carro
resfriado. Ingredientes: Pernil suíno, água, proteína
de soja, sal, açúcar, alho, pimenta branca, realçador
de sabor/glutamato monossodico,
espessantes/carragena, estabilizantes/tripolifosfato
de sódio, antioxidante/eritorbato de sódio,
aromatizantes naturais (óleos essenciais de cravo,
canela, louro e pimenta preta), corante
natural/carmim, conservantes/nitrito de sódio e
nitrito de sódio.
REQUEIJÃO CREMOSO - BISNAGA
92
TRAZER AMOSTRA
Requeijão cremoso com amido e gordura vegetal bisnaga (KG)
REQUEIJÃO CREMOSO - COPO - 200GR
1090
TRAZER AMOSTRA
REQUEIJÃO CREMOSO - COPO - 200GR
SALSICHA TIPO HOT DOG
566
TRAZER AMOSTRA
Kg de salsicha tipo hot dog, peça inteira, resfriado

KG

KG

KG

UN

KG

entre 0 e 4°C. O produto não deverá apresentar
superfície úmida, pegajosa, ou partes flácidas ou
consistência anormal com indícios de fermentação.
Embalagem transparente devidamente
acondicionada com identificação do SIF, data de
fabricação e validade do produto. Embalagem com
lacre original do fabricante. Deverá ser transportada
em carro resfriado. Ingredientes: Carne
mecanicamente separada de aves, carne bovina,
água, pele suína, proteína de soja, amido, miúdos
suínos (pode conter coração, língua, rins, estomago
e fígado), sal, alho, estabilizantes/tripolifosfato de
sódio, realçador de sabor/lutamato monossosico,
antioxidante/eritorbato de sódio, corante
natural/carmim, conservadores/ nitrito de sódio e
nitrato de sódio, corante natural/urucum.

TOTAL GERAL

Data:
Razão Social/Nome:
CNPJ/CPF:
Representante Legal:
(assinatura e carimbo da empresa)

Bálsamo, 04 de fevereiro de 2019.

Carlos Eduardo Carmona Lourenço
Prefeito Municipal

