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ERRATA  
 

Processo Licitatório nº 3702/2020 
Pregão Presencial nº 076/2020  

 
LICITAÇÃO - Registro de preços, para REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS E KITS DE LIMPEZA, em quantidades e especificações constantes, de acordo com o 
ANEXO II – Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste edital.  
 
 
Considerando o erro material na publicação do EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA referente ao 
processo supracitado, informamos que:  
 
I - Onde se lê: 

ANEXO II  
TERMO DE REFERÊNCIA    
 Lote 01 
 Kit cesta básica                                                                                                           1.200 
unidades 
Açúcar refinado– Pacote com 01 Kg – Especificação: Obtido da cana de açúcar, com 
aspecto, cor e cheiro próprios, livre de fermentação e mofo, isento de sujidades e materiais 
estranhos, acondicionados em sacos plásticos resistentes e vedados de 01 (um) quilo, 
com validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega. 
Arroz Agulhinha Tipo 1 – Pacote com 05 Kg – Especificação: Longo e fino, grãos inteiros, 
com teor de umidade máxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, 
acondicionado em sacos plásticos resistentes e vedados de 05 (cinco) quilos, com 
validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. 
Pó de Café – Pacote com 500 grs. – Especificação: Torrado e moído, embalado sem 
contato manual, isento de sujidades e materiais estranhos, com certificado de qualidade 
através do sêlo ABIC, acondicionado em embalagens resistentes e vedadas tipo almofada 
de 500 gramas, com validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega. 
Feijão Carioca Tipo 1 – Pacote com 01 Kg – Especificação: Novo (safra deste ano), 
constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, isento de 
sujidades e materiais estranhos, acondicionado em sacos plásticos de 01 kg, com validade 
mínima de 03 (três) meses a contar da data da entrega. 
Macarrão de semolina – Pacote com 500 gramas – Especificação: Massa alimentícia, seca 
para macarronada, formato espaguete ou parafuso cor amarela (claro), obtida pelo 
amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta 
de corantes artificiais, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em sacos 
plásticos resistentes e vedados de 500 gramas, com validade mínima de 08 (oito) meses 
a contar da data da entrega.  
Sal Refinado – Pacote com 01 Kg – Especificação: Iodado, com no mínimo 390 Mg de 
Sódio e 25 Mcg. de iodo para porção de 01 grama, isento de sujidades e materiais 
estranhos, acondicionado em sacos plásticos resistentes e vedados de 01 kg, com 
validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data da entrega. 
Óleo de Soja – Frasco com 900 ml – Especificação: Óleo de soja refinado e antioxidante 
ácido cítrico, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em vasilhames 
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plásticos tipo "pet" resistentes e vedados de 900 ml, com validade mínima de 06 (seis) 
meses a contar da data da entrega. 
Extrato de Tomate Simples – Lata com 350 gramas – Especificação: Extraído de tomates 
maduros, sãos, sem pele e sementes, sal e açúcar, não contendo glúten, concentrado, 
isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em latas de folhas de flandres 
resistentes e vedadas de 350 g, com validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da 
data da entrega 
Biscoito Doce tipo Maria: em pacote com no mínimo 360 gramas com ingredientes 
básicos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, zero de 
gordura trans., açúcar, fermentos químicos, podendo conter ou não lecitina de soja e 
traços de leite 
Embalagem-saco plástico reforçado (para acondicionamento dos produtos da cesta 
básica de forma a suportar o peso desta) 

 
Leia-se:  

ANEXO II  
TERMO DE REFERÊNCIA    
 
Lote 01 
Kit cesta básica                                                                                                           1.200 
unidades 
 
02 Pacotes - Açúcar refinado – Pacote com 01 Kg – Especificação: Obtido da cana de 
açúcar, com aspecto, cor e cheiro próprios, livre de fermentação e mofo, isento de 
sujidades e materiais estranhos, acondicionados em sacos plásticos resistentes e 
vedados de 01 (um) quilo, com validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de 
entrega. 
01 Pacote - Arroz Agulhinha Tipo 1 – Pacote com 05 Kg – Especificação: Longo e fino, 
grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, isento de sujidades e materiais 
estranhos, acondicionado em sacos plásticos resistentes e vedados de 05 (cinco) quilos, 
com validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. 
01 Pacote - Pó de Café – Pacote com 500 grs. – Especificação: Torrado e moído, 
embalado sem contato manual, isento de sujidades e materiais estranhos, com certificado 
de qualidade através do selo ABIC, acondicionado em embalagens resistentes e vedadas 
tipo almofada de 500 gramas, com validade mínima de 03 (três) meses a contar da data 
de entrega. 
02 Pacotes - Feijão Carioca Tipo 1 – Pacote com 01 Kg – Especificação: Novo (safra 
deste ano), constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, 
isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em sacos plásticos de 01 kg, 
com validade mínima de 03 (três) meses a contar da data da entrega. 
01 Pacote - Macarrão de semolina – Pacote com 500 gramas – Especificação: Massa 
alimentícia, seca para macarronada, formato espaguete ou parafuso cor amarela (claro), 
obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias 
permitidas, isenta de corantes artificiais, isento de sujidades e materiais estranhos, 
acondicionado em sacos plásticos resistentes e vedados de 500 gramas, com validade 
mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega.  
01 Pacote - Sal Refinado – Pacote com 01 Kg – Especificação: Iodado, com no mínimo 
390 Mg de Sódio e 25 Mcg. de iodo para porção de 01 grama, isento de sujidades e 
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materiais estranhos, acondicionado em sacos plásticos resistentes e vedados de 01 kg, 
com validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data da entrega. 
03 Frascos - Óleo de Soja – Frasco com 900 ml – Especificação: Óleo de soja refinado 
e antioxidante ácido cítrico, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em 
vasilhames plásticos tipo "pet" resistentes e vedados de 900 ml, com validade mínima de 
06 (seis) meses a contar da data da entrega. 
01 Lata - Extrato de Tomate Simples – Lata com 350 gramas – Especificação: Extraído 
de tomates maduros, sãos, sem pele e sementes, sal e açúcar, não contendo glúten, 
concentrado, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em latas de folhas 
de flandres resistentes e vedadas de 350 g, com validade mínima de 04 (quatro) meses a 
contar da data da entrega 
01 Pacote - Biscoito Doce tipo Maria: em pacote com no mínimo 360 gramas com 
ingredientes básicos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura 
vegetal, zero de gordura trans., açúcar, fermentos químicos, podendo conter ou não 
lecitina de soja e traços de leite 
01 Embalagem – saco plástico reforçado (para acondicionamento dos produtos da cesta 
básica de forma a suportar o peso desta) 

 
II - Demais exigências editalícias permanecem as mesmas. 
 

III - Considerando que tal exigência implica em alteração de proposta a ser ofertada pelos 

interessados, nos termos do art. 21, §4º da Lei nº. 8666/93, fica alterado o ato de 

recebimento dos envelopes referentes às propostas de preços e documentação para o dia 

30 de outubro de 2020 as 10:00 (dez) horas. 

 
IV - Publique-se. 

 
Santo Antônio de Posse, 15 de outubro de 2020. 
 
 
 
Pedro Henrique Romanini 
         Pregoeiro Suplente 
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