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Caraá, 13 de agosto de 2021. 

 
2º RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 AQUISIÇÃO 
DE CESTAS BÁSICAS 
 
1.FICA RETIFICADO O ANEXO I DO EDITAL, ONDE SÊ LÊ:  

 
Itens que deverão fazer parte da Cesta Básica: 
 

Item Descrição Quantidade 
Unidade Embalagem Marca 

(Poderão ser 

ofertadas até 

02(duas) 

marcas por 

produto) 

01 Achocolatado em pó de 1ª qualidade, 
fabricado com os seguintes ingredientes 
básicos: açúcar, fibra solúvel 
(polidextrose), cacau em pó, soro de 
leite, minerais, maltodextrina, flocos de 
cerais, vitaminas, emulsificante lecitina 
de soja, aromatizante, e sódio no máximo 
30 mg (porção 20 gramas). 
Acondicionados em embalagens com no 
mínimo 380 gramas, com validade 
mínima de 150 dias da entrega do 
produto, com valor energético máximo 
de 80 Kcal por porção de 20 gramas. 
Validade mínima de 6 meses a contar da 
data de entrega. 

 

1 380 

gramas 

Lata   

02 Açúcar cristal, pct c/ no mínimo 1 Kg, 
embalagem de polietileno atóxico de 01 
kg com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, fornecedor, data de 
fabricação, peso, validade. Validade 
mínima de 10 meses a contar da data de 
entrega. 

 

2 01 Kg Pacote  

03 Açúcar refinado, pct c/ no mínimo 1 Kg, 
embalagem de polietileno atóxico de 01 
kg com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, fornecedor, data de 
fabricação, peso, validade. Validade 
mínima de 10 meses a contar da data de 
entrega 

 

1 01 Kg Pacote  

04 Arroz, tipo 1, longo, constituídos de 1 5 Kg Pacote  
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grãos inteiros, isento de sujidades e 
materiais estranhos. Em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos, não 
violados. Validade mínima de 06 meses 
a contar da data de entrega. 

 

05 Biscoito água e sal, pct c/ no mínimo 
400gr, biscoito salgado, textura 
crocante, dupla face de polietileno 
atóxico, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
informações nutricionais, peso, 
fornecedor, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 06 
meses a contar da data de entrega. 

 

 

1 Mínimo 

400g 

Pacote  

06 Biscoito doce, tipo Maria, pct c/ no 
mínimo 400g, sabor e odor 
característico, textura crocante, dupla 
face de polietileno atóxico, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, informações nutricionais, 
peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 06 meses 
a contar da data de entrega. 

 

1 Mínimo 

400g 

Pacote  

07 Café em pó homogêneo, torrado e 
moído, do tipo superior, tipo exportação, 
com torrefação média, intensidade 8. 
Embalado alto vácuo, c/ selo de pureza 
ABIC, caixa c/ no mínimo 500gr com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, peso, fornecedor, valor 
nutricional, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 12 meses 
a contar da data de entrega. 

 

1 500 g Caixa  

08 Café solúvel em pó tradicional, 
embalagem com 200 gramas, 
validade de no mínimo 2 meses. 
 

1 200g Lata  

09 Creme de leite UHT, embalagem de 
200g, tetra pak, com no máximo 20% 
de gordura e prazo de validade de no 
mínimo 120 dias.  
 

1 200 g Caixa  

10 Ervilha em conserva, embalagem c/ no 
mínimo 170 gramas aproximadamente 

1 170g 

drenado 

Lata  
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(peso drenado), preparada com vegetais 
selecionados, e produzida em 
conformidade com a legislação vigente, 
sem sinais de alterações (estufamentos, 
vazamentos, corrosões internas, 
amassamentos), bem como, quaisquer 
modificações de natureza física, química 
ou organoléptica do produto. Validade 
mínima de 12 meses a contar da data de 
entrega. 

 

11 Farinha de mandioca, pct c/ 500 gramas, 
embalagem de polietileno, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, peso, valor nutricional, 
fornecedor, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 05 meses 
a contar da data de entrega. 

1 500 g Pacote  

12 Farinha de milho fina pré-cozida– 
características técnicas: fubá de milho. 
Não deverá apresentar resíduos ou 
impurezas, bolor ou cheiro não 
característico. Embalagem deve estar 
intacta, bem vedada, contendo 500g. 
Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

1 500 g Pacote  

13 Flocos de milho enriquecidos com ferro 
e acido fólico. 

 

1 500 g Pacote  

14 Farinha de trigo especial (tipo 1). 
Enriquecida com ferro e ácido fólico. 
Deve ser fabricada a partir de grãos de 
trigo sãos e limpos. Deverá estar em 
perfeito estado de conservação. Não 
poderá estar úmida ou fermentada, nem 
apresentar resíduos, impurezas, 
rendimento insatisfatório. Embalagem: 
atóxica, deve estar intacta, acondicionada 
em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 04 meses a contar a partir da 
data de entrega. 

 

2 01 Kg Pacote  

15 Feijão preto, tipo 1, 1ª qualidade,  
grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, 
isento de matéria terrosa, pedras, 
fungos ou parasitas e livre de 
umidade e fragmentos ou corpos 
estranhos. Embalados em sacos 
plásticos transparentes e atóxicos, 
limpos, não violados, contendo 
externamente os dados de 

2 1 Kg Pacote  
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identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote e data de validade. Validade 
mínima de 6 meses a contar da data 
de entrega 
 

16 Leite em pó integral instantâneo, 
origem de vaca, fabricado com leite 
integral e/ou leite concentrado 
integral, emulsificante lecitina de 
soja. Validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. 
 

1 400 g Pacote  

17 Leite condensado, fabricado com 
leite integral, açúcar, leite em pó 
integral, lactose, isento de 
granulações, com coloração branca. 
Prazo de validade de no mínimo 6 
meses. Embalagem tetra pak com no 
mínimo 395 gramas. 
 

1 395 g Caixa  

18 Milho em conserva, embalagem c/ no 
mínimo 170 gramas aproximadamente 
(peso drenado), preparada com vegetais 
selecionados, e produzida em 
conformidade com a legislação vigente, 
sem sinais de alterações (estufamentos, 
vazamentos, corrosões internas, 
amassamentos), bem como, quaisquer 
modificações de natureza física, química 
ou organoléptica do produto. Validade 
mínima de 12 meses a contar da data de 
entrega. 

1 170 g 

drenado 

Lata  

19 Óleo de soja refinado, embalagem c/ no 
mínimo 900 ml, embalagem intacta, 
resistente; sem amassamento e 
vazamento, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
peso, valor nutricional, fornecedor, data 
de fabricação e validade. Validade 
mínima de 10 meses a contar da data de 
entrega. 

 

2 900 ml Garrafa  

20 Massa c/ ovos, tipo macarrão ou 
espaguete, pct c/ no mínimo 500g, 
deverá ser fabricada a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitas e larvas, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, peso, valor nutricional, 
fornecedor, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 10 meses 

1 500 g Pacote  
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a contar da data de entrega. Com selo 
ABIMA. 

 

21 Mistura para bolo, sabor coco, baunilha 
ou cenoura. Embalagem deve estar 
intacta, bem vedada. Validade mínima de 
5 meses a contar da data de entrega. 

 

1 400g Pacote  

22 Sal refinado iodado, pct c/ no mínimo 1 
Kg acondicionados em embalagem  
resistente, atóxica, selado 
hermeticamente. Validade mínima de 12 
meses a contar da data de entrega. 

 

1  01 Kg Pacote   

23 Lentilha tipo 1, classe graúda, seca, 
embalagem c/ no mínimo 500g, grãos 
selecionados de alta qualidade, 
embalagem de polietileno, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, peso, valor nutricional, 
fornecedor, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 05 meses 
a contar da data de entrega. 

 

1 500 

gramas 

Pacote  

24 Sardinha em óleo, lt c/ no mínimo 83 
gramas de peso drenado, sem sinais de 
alterações (estufamentos, vazamentos, 
corrosões internas, amassamentos), bem 
como, quaisquer modificações de 
natureza física, química ou organoléptica 
do produto. Validade mínima de 1 ano a 
contar da data de entrega. 

 

1 83 

gramas 

drenado 

Lata  

25 Milho p/ pipoca, tipo 1, premium, pct c/ 
no mínimo 500gr, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
peso, valor nutricional, fornecedor, data 
de fabricação e validade. Validade 
mínima de 10 meses a contar da data de 
entrega. 

 

1 500 

gramas 

Pacote  
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LEIA SÊ: 
Itens que deverão fazer parte da Cesta Básica 

Item Descrição Quantidade 
Unidade Embalagem Marca 

(Poderão ser 

ofertadas até 

02(duas) 

marcas por 

produto) 

01 
Achocolatado em pó de 1ª qualidade, 
fabricado com os seguintes ingredientes 
básicos: açúcar, cacau em pó, soro de  
 leite,  minerais,  vitaminas, 
emulsificante lecitina de soja, sódio  no 
máximo  30 mg (porção   20   gramas), 
de preferência com fibras.  
 Acondicionados   em embalagens com 
no mínimo 380 gramas,   com valor 
energético máximo de 80Kcal por 
porção  de 20 gramas. Validade mínima 
de 6 meses a contar da data de entrega 

1 Mínimo 

380 

gramas 

Lata   

02 Açúcar cristal, pct c/ no mínimo 1 Kg, 
embalagem de polietileno atóxico de 01 
kg com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, fornecedor, data de 
fabricação, peso, validade. Validade 
mínima de 10 meses a contar da data de 
entrega. 

 

2 01 Kg Pacote  

03 Açúcar refinado, pct c/ no mínimo 1 Kg, 
embalagem de polietileno atóxico de 01 
kg com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, fornecedor, data de 
fabricação, peso, validade. Validade 
mínima de 10 meses a contar da data de 
entrega 

 

1 01 Kg Pacote  

04 Arroz, tipo 1, longo, constituídos de 
grãos inteiros, isento de sujidades e 
materiais estranhos. Em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos, não 
violados. Validade mínima de 06 meses 
a contar da data de entrega. 

 

1 5 Kg Pacote  

05 Biscoito água e sal, pct c/ no mínimo 
400gr, biscoito salgado, textura 
crocante, dupla face de polietileno 
atóxico, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
informações nutricionais, peso, 

1 Mínimo 

400g 

Pacote  
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fornecedor, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 06 
meses a contar da data de entrega. 

 

 

06 Biscoito doce, tipo Maria, pct c/ no 
mínimo 400g, sabor e odor 
característico, textura crocante, dupla 
face de polietileno atóxico, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, informações nutricionais, 
peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 06 meses 
a contar da data de entrega. 

 

1 Mínimo 

400g 

Pacote  

07 Café em pó homogêneo, torrado e 
moído, com torrefação média, 
intensidade 8. Embalado alto vácuo, c/ 
selo de pureza ABIC, caixa c/ no mínimo 
500gr com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, peso, 
fornecedor, valor nutricional, data de 
fabricação e validade. Validade mínima 
de 12 meses a contar da data de entrega. 

 

1 500 g Caixa  

08 Café solúvel em pó tradicional, 
embalagem com 200 gramas, 
validade de no mínimo 2 meses. 
 

1 200g Lata  

09 Creme de leite UHT, embalagem de 
200g, tetra pak, com no máximo 20% 
de gordura e prazo de validade de no 
mínimo 120 dias.  
 

1 200 g Caixa  

10 Ervilha em conserva, embalagem c/ no 
mínimo 170 gramas aproximadamente 
(peso drenado), preparada com vegetais 
selecionados, e produzida em 
conformidade com a legislação vigente, 
sem sinais de alterações (estufamentos, 
vazamentos, corrosões internas, 
amassamentos), bem como, quaisquer 
modificações de natureza física, química 
ou organoléptica do produto. Validade 
mínima de 12 meses a contar da data de 
entrega. 

 

1 170g 

drenado 

Lata  

11 Farinha de mandioca, pct c/ 500 gramas, 
embalagem de polietileno, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 

1 500 g Pacote  
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ingredientes, peso, valor nutricional, 
fornecedor, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 05 meses 
a contar da data de entrega. 

12 Farinha de milho fina pré-cozida– 
características técnicas: flocos de milho. 
Não deverá apresentar resíduos ou 
impurezas, bolor ou cheiro não 
característico. Embalagem deve estar 
intacta, bem vedada, contendo 500g. 
Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

1 500 g Pacote  

13 Polentina: Flocos de milho enriquecidos 
com ferro e ácido fólico.  Prazo de 
validade mínimo 12 meses a contar a 
partir da data de entrega. 

 

1 500 g Pacote  

14 Farinha de trigo especial (tipo 1). 
Enriquecida com ferro e ácido fólico. 
Deve ser fabricada a partir de grãos de 
trigo sãos e limpos. Deverá estar em 
perfeito estado de conservação. Não 
poderá estar úmida ou fermentada, nem 
apresentar resíduos, impurezas, 
rendimento insatisfatório. Embalagem: 
atóxica, deve estar intacta, acondicionada 
em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 04 meses a contar a partir da 
data de entrega. 

 

2 01 Kg Pacote  

15 Feijão preto, tipo 1, 1ª qualidade,  
grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, 
isento de matéria terrosa, pedras, 
fungos ou parasitas e livre de 
umidade e fragmentos ou corpos 
estranhos. Embalados em sacos 
plásticos transparentes e atóxicos, 
limpos, não violados, contendo 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote e data de validade. Validade 
mínima de 6 meses a contar da data 
de entrega 
 

2 1 Kg Pacote  

16 Leite em pó integral instantâneo, 
origem de vaca, fabricado com leite 
integral e/ou leite concentrado 
integral, emulsificante lecitina de 
soja. Validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. 
 

1 400 g Pacote  
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17 Leite condensado, fabricado com 
leite semidesnatado, açúcar, leite em 
pó integral, lactose, isento de 
granulações, com coloração branca. 
Prazo de validade de no mínimo 6 
meses. Embalagem tetra pak com no 
mínimo 395 gramas. 
 

1 395 g Caixa  

18 Milho em conserva, embalagem c/ no 
mínimo 170 gramas aproximadamente 
(peso drenado), preparada com vegetais 
selecionados, e produzida em 
conformidade com a legislação vigente, 
sem sinais de alterações (estufamentos, 
vazamentos, corrosões internas, 
amassamentos), bem como, quaisquer 
modificações de natureza física, química 
ou organoléptica do produto. Validade 
mínima de 12 meses a contar da data de 
entrega. 

1 170 g 

drenado 

Lata  

19 Óleo de soja refinado, embalagem c/ no 
mínimo 900 ml, embalagem intacta, 
resistente; sem amassamento e 
vazamento, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
peso, valor nutricional, fornecedor, data 
de fabricação e validade. Validade 
mínima de 10 meses a contar da data de 
entrega. 

 

2 900 ml Garrafa  

20 Massa c/ ovos, tipo macarrão ou 
espaguete, pct c/ no mínimo 500g, 
deverá ser fabricada a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitas e larvas, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, peso, valor nutricional, 
fornecedor, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 10 meses 
a contar da data de entrega. Com selo 
ABIMA. 

 

1 500 g Pacote  

21 Mistura para bolo, sabor coco, baunilha 
ou cenoura. Embalagem deve estar 
intacta, bem vedada. Validade mínima de 
5 meses a contar da data de entrega. 

 

1 400g Pacote  

22 Sal refinado iodado, pct c/ no mínimo 1 
Kg acondicionados em embalagem  
resistente, atóxica, selado 
hermeticamente. Validade mínima de 12 

1  01 Kg Pacote   
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2. FICA RETIFICADO O ITEM 5.5 DO EDITAL 
 
ONDE SÊ LÊ: 5.5. Nas propostas, serão consideradas obrigatoriamente: a) preço total do 
item, objeto licitado, em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo duas casas 
decimais; marca e especificações detalhadas dos itens integrantes da Cesta,  deverão 
apresentar data de  validade vencida de no máximo de 30% e deverão conter em sua 
embalagem: peso, data de validade, informações nutricionais. 
 
 LEIA SÊ: 5.5. Nas propostas, serão consideradas obrigatoriamente: a) preço total do item, 
objeto licitado, em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo duas casas 
decimais; marca e especificações detalhadas dos itens integrantes da Cesta,  deverão 
apresentar data de  validade conforme Termo de Referência anexo I do edital e deverão conter 
em sua embalagem: peso, data de validade, informações nutricionais. 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

meses a contar da data de entrega. 

 

23 Lentilha tipo 1, classe graúda, seca, 
embalagem c/ no mínimo 500g, grãos 
selecionados de alta qualidade, 
embalagem de polietileno, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, peso, valor nutricional, 
fornecedor, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 05 meses 
a contar da data de entrega. 

 

1 500 

gramas 

Pacote  

24 Sardinha em óleo, lt c/ no mínimo 83 
gramas de peso drenado, sem sinais de 
alterações (estufamentos, vazamentos, 
corrosões internas, amassamentos), bem 
como, quaisquer modificações de 
natureza física, química ou organoléptica 
do produto. Validade mínima de 1 ano a 
contar da data de entrega. 

 

1 83 

gramas 

drenado 

Lata  

25 Milho p/ pipoca, tipo 1, premium, pct c/ 
no mínimo 500gr, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
peso, valor nutricional, fornecedor, data 
de fabricação e validade. Validade 
mínima de 10 meses a contar da data de 
entrega. 

 

1 500 

gramas 

Pacote  


