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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 
 

PROCESSO Nº 26414/2018 
 

ERRATA 
 
 

No Edital do Pregão em epígrafe – cujo objeto é a aquisição de cesta básica para o fornecimento à famílias 
atendidas pela Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social por meio de benefícios 
eventuais/doações –, segue o seguinte: 
 

I - Onde se lê: 
 
“ACHOCOLATADO EM PÓ: Fornecimento de 01 (um) pacote, lata ou pote plástico de ACHOCOLATADO EM PÓ 
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS (embalagem de 400g)” 
 
Leia-se: 
 
“ACHOCOLATADO EM PÓ: Fornecimento de 01 (um) pacote, lata ou pote plástico de ACHOCOLATADO EM PÓ 
COM VITAMINAS. (embalagem de 400g)” 
 
 
II - Onde se lê: 
 
“DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Produto obtido pela mistura de cacau em pó com açúcar, SEM GLÚTEN, óleo ou 
gordura vegetal hidrogenada, CORANTES ARTIFICIAIS E/OU AROMATIZANTES ARTIFICIAIS” 
 
Leia-se: 
 
“DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Produto obtido pela mistura de cacau em pó, açúcar, emulsificante e/ou aromatizante. 
Poderá conter outras substâncias alimentícias desde que declaradas e que não descaracterizem o produto” 
 
 
III - Onde descrevia: 
 
“PÓ DE CAFÉ EMBALADO pacote com 500g. Café em pó, homogêneo, torrado e moído, de 1ª qualidade, 
embalagem metalizada, TIPO ALMOFADA, pacotes de 500 g, em fardos de 5kg, classificação oficial brasileira, com 
o máximo de 15% de grão P.V.A. isento de bebidas rio ou riozona, ponto de torra média, moagem média/fina e 
informações na embalagem em vigor, Com selo de Pureza e de Qualidade de Laboratório credenciado pelo 
Ministério da Saúde, com validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro da 
data de fabricação e validade estampadas nos pacotes individuais.  
 
EMBALAGEM  
Deverá ser embalado em pacotes de 500 g, À VÁCUO, em envoltório metalizado composto de polietileno e poliéster, 
fechamento hermético” 
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Leia-se: 
 
“PÓ DE CAFÉ EMBALADO tipo almofada ou a vácuo, embalagem com 500 gramas. Café em pó, homogêneo, 
torrado e moído, de 1ª qualidade, classificação oficial brasileira, com o máximo de 15% de grão P.V.A. isento de 
bebidas rio ou riozona, ponto de torra média, moagem média/fina e informações na embalagem em vigor, Com selo 
de Pureza e de Qualidade de Laboratório credenciado pelo Ministério da Saúde, com validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricação e validade estampadas nas 
embalagens individuais” 
 
EMBALAGEM  
Deverá ser embalado em tipo almofada ou a vácuo, em envoltório metalizado composto de polietileno e poliéster, 
fechamento hermético” 
 
 
IV - Onde se lê: 
 
“Tempero completo natural, contendo basicamente sal, cebola, alho, realçador de sabor, aromatizante e 
conservador. Sem pimenta e urucum. 
O produto deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico Sanitárias e de 
Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos” 
 
Leia-se: 
 
“Tempero completo natural, contendo basicamente SAL, CEBOLA, ALHO, REALÇADOR DE SABOR. Sem pimenta 
e urucum. O produto deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico 
Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos” 

 
 
Ficam ratificados os demais itens que não conflitarem com este. 
 
 
 
 

São Carlos, 29 de janeiro de 2019 


