MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Licitações
Tel.: (035) 3641-1373 – E-mail: licitacao@brazopolis.mg.gov.br

ERRATA Nº01 - EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº. 016/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 020/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CARNES
E FRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO E SECRETARIAS MUNICIPAIS.
1. Fica retificado o edital nos seguintes termos:
Do Edital: TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL
I- DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO:
O Setor de licitações, após analise do edital, Anexo I verificou ausência do item 10 e 11 na descrição dos itens, sendo o
correto o descrito na tabela abaixo:
Leia sê:
ITEM
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DESCRIÇÃO
Bacon:
- de boa qualidade, congelado, isento de
aditivos ou substâncias estranhas que sejam
impróprias ao consumo e que alterem suas
características
(físicas,
químicas
e
organolépticas).
Embalagem
plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparente, que
não exponham o produto a contaminação.
Contendo nome do produto, peso líquido,
carimbo, e registro no órgão regulamentador,
lote, data de fabricação e prazo de validade, o
produto deverá estar em conformidade com
as leis específicas vigentes.
Carne bovina, tipo MÚSCULO:
- em cubos, congelado, com aspecto, cor e
cheiro característicos. Embalagem de 1Kg.
Embalagem Primaria a vácuo em plástico
transparente, contendo todas as informações
do produto como corte, identificação do SIF,
procedência (fornecedor e frigorífico),
rotulagem de acordo com a legislação
vigente. N° do lote, data de produção e
validade.
Carne bovina, tipo MÚSCULO:
- moído, congelado, com aspecto, sabor, cor e
cheiro próprios. Embalagem de 1Kg,
Embalagem primaria á vácuo em plástico
transparente, contendo todas as informações
do produto como corte, identificação do SIF,
procedência(fornecedor
e
frigorífico),
rotulagem de acordo com a legislação
vigente. n° do lote, data de produção e
validade.
Carne Suína Tipo Lombo:
- congelado, de primeira qualidade, limpa,
sem pele e gordura visível, sem ossos e sem
tempero, em tiras, peça ou cubo inteiro.
Acondicionada em embalagem plástica,
contendo todas as informações do produto
como
corte,
identificação
do
SIF,
procedência, número de lote, data de
produção, data de validade, e acordo com a
legislação vigente.
Carne Suína Tipo pernil:
- congelado, de 1ª qualidade, carne limpa,
sem osso, sem pele, sem gordura, com cor e
cheiro próprio. Em cubos, com SIF,
Embalagem primaria em saco de polietileno,
atóxico, pesando 1 Kg, que contenha o local

UNID. DE
AQUISIÇÃO

QUANT.

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Quilograma

30

R$16,16

R$484,80

Quilograma

960

R$16,26

R$15.609,60

Quilograma

1.560

R$16,26

R$25.365,60

Quilograma

500

R$13,78

R$6.890,00

Quilograma

1.300

R$10,58

R$13.758,29
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de origem, data de produção e data de
validade de acordo com a legislação vigente.
Coxa e Sobre Coxa de Frango
- Separadas, sem tempero, congeladas, com
cor, aspecto, cheiro e sabor próprio, sem
manchas e parasitas, acondicionado em
embalagem de polietileno, transparente,
atóxico, com SIF. Rotulagem da produção e
data de validade de acordo com a legislação
vigente.
Lingüiça Tipo Calabresa:
- o produto não deve apresentar superfície
úmida, pegajosa ou partes flácidas ou de
consistência anormal, e com indícios de
fermentação. Elaborada com carne suína,
condimentos e aditivos permitidos por lei,
declarar marca, nome, endereço do fabricante,
prazo de validade mínimo de 03 meses, data
de fabricação de até 30 dias, apresentar
carimbo e n° de registro do produto no órgão
competente
SIF/SISP;
deve
ser
acondicionado a vácuo em embalagem
plástica, atóxica, resistente e transparente.
Lingüiça TipoToscana:
- linguiça fresca de carne suína pura e limpa
de 1ª qualidade, congelada, apresentando-se
gomos uniformes, adicionada de condimentos
naturais em proporções adequadas, embalada
em saco plástico transparente e atóxico,
limpo, não violado, que garanta a integridade
do produto até o momento do consumo.
Embalagem intacta, com data de fabricação,
data de validade e número do lote do produto.
Não deverá apresentar superfície úmida,
pegajosa, exsudado líquido, partes flácidas ou
consistência anormal. Só serão aceitos
produtos com a comprovação da inspeção
SIF/DIPOA.
Mortadela:
- defumada, fatiada constituída da mistura de
carne bovina, ave e suína, sem cubos de
gordura, fécula de mandioca, proteína vegetal
de soja, água, regulador de acidez lactado de
sódio, sal, dextrina, antioxidante ácido lático,
especiarias naturais (alho, cebola, coentro,
pimenta, pimenta síria, pimenta branca, noz
moscada e extrato de orégano, conservador
nitrito de sódio, estabilizante tripolifosfato de
sódio, realçador de sabor glutamato
monossódico,
estabilizante
pirofosfato
tetrassódi com açúcar, corante natural
carmim, antioxidante ácido ascórbico e
acidulante ácido cítrico. Não contem glúten,
de primeira qualidade, isento de sujidades, e
outras
substâncias
estranhas
a
sua
composição, acondicionado em saco plástico
atóxico, com inspeção do SIF.
Mortadela:
- tradicional, fatiada constituída de carne
mecanicamente separada, de ave, carne suína,
agua, carne bovina, pele de ave, amido,
proteína de soja, toucinho suino, gordura
suina, sal, açucar, glicose, dextrose,
especiarias: alho, pimenta branca, noz
moscada e pimenta jamaica, regulador de
acidez: lactato de sódio; estabilizante:
tripolifosfato de sódio, pirofosfato dissódico,
realçador de sabor: glutamato monossódico,
antioxidante,:
eritorbato
de
sódio,
espessantes: carragena e goma guar, corante
natural: carmim de cochonilha, acidulante:
gluconodelta - lactona, aromas naturais de:
pimenta preta, noz moscada e pimenta branca
e conservante: nitrito de sódio, contém
aromatizante, acondicionado em saco plástico
atóxico, com inspeção do SIF
Peito de Peru:

Quilograma

500

R$4,95

R$2.475,00

Quilograma

200

R$12,69

R$2.538,66

Quilograma

800

R$10,16

R$8.128,00

Quilograma

300

R$17,99

R$5.399,01

Quilograma

200

R$13,96

R$2.793,34

Quilograma

200

R$40,33

R$8.066,00
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- Light, fatiado. Ingredientes: peito de peru,
água, fécula de mandioca, maltodextrina, sal,
proteína de soja, regulador de acidez lactato
de sódio, aromas naturais, aromas naturais de
pimenta preta, vermelha e branca, aroma
natural
de
fumaça,
estabilizantes
tripolifosfato de sódio e polifosfato de sódio,
antioxidante eritorbato de sódio, realçador de
sabor, glutamato monossódico, conservador
nitrito de sódio, corante carmim.
Peito de Frango:
- congelado, com osso, com aspecto, sabor,
cheiro próprios. Sem manchas e parasitas,
acondicionado em embalagem primaria
atóxica, de plástico transparente. Contendo
todas as informações do produto, Com SIF,
procedência do fornecedor e frigorífico, com
rotulagem, n° de lote, data de produção e data
de validade, de acordo com a lei vigente.
Presunto - pernil de carne suína:
- cozido, textura homogênea, sem capa de
gordura, cozido e resfriado, fatias de 20 g.
cada, validade mínima de 75 dias. Cor: rosada
internamente, sabor próprio, embalagem
primária em saco plástico atóxico, resistente,
fechada a vácuo, de alta barreira contendo
peso liquido de 1 Kg, com SIF.
Queijo tipo minas:
- embalagem de no máximo 1 kg, que
contenha especificação do local de origem do
produto, peso, data da embalagem, data de
vencimento e SIF. Embalado em saco plástico
atóxico, resistente, fechada a vácuo, de alta
barreira, com SIF.
Queijo Tipo mussarela fatiado:
- com fatias de 20g, em embalagem de no
máximo 01 Kg, que contenha especificação
do local de origem do produto, peso, data da
embalagem, data de vencimento e SIF.
Embalagem em saco plástico atóxico,
resistente, fechada a vácuo, de alta barreira.
Salsicha:
- carne mecanicamente separada de frango,
gordura suína, carne suína, água, carne peru,
proteína isolada de soja, fécula de mandioca,
sal, maltodextrina, condimentos naturais,
pimenta preta, regulador de acidez, lactado de
sódio
(INS
3250),
estabilizantes:
tripolifosfato de sódio (INS 45li), polifosfato
de sódio (INS 452i), e pirofosfato ácido de
sódio(INS 450i), aromas de fumaça natural,
natural de pimenta branca, natural de pimenta
Jamaica e preta, realçador de sabor,
glutamato
monossódico(
INS
621),
antioxidante eritorbato de sódio(INS316),
conservador nitrito de sódio(INS 250) e
corante urucum 160b. Não contém glúten,
com SIF.

Quilograma

1.600

R$6,49

R$10.389,28

Quilograma

600

R$17,79

R$10.678,02

Quilograma

120

R$18,43

R$2.211,60

Quilograma

600

R$19,99

R$11.998,02

Quilograma

270

R$6,28

R$1.695,60

Fica alterada a data de abertura para o dia 22/02/2018 às 14:00 horas, no mesmo local descrito no
edital.
A presente errata está disponível no site: www.brazópolis.mg.gov.br.
licitacao@brazopolis.mg.gov.br ou através dos seguintes telefones: 35 3641-1373.

Informações

através

do

email:

Brazópolis, 09 de fevereiro de 2018
Helen Gabriele Ap. de Azevedo Alves
Port. 168/2017 e 175/2017
Rua: Dona Ana Chaves, 218
CNPJ: 18.025.890/0001-51

CEP 37530-000
Tel: (035)3641-1373

Bairro Centro

Brazópolis – MG
www.brazopolis.mg.gov.br

