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Retificação 
 
 
O Município de Pescaria Brava, vem por meio deste, retificar a descrição dos produtos descritos nos itens 
4, 5 e 6 da planilha de preços prevista neste edital de PREGÃO ELETRÔNICO, referente a aquisição de 

merenda escolar. Sendo assim, segue abaixo o novo descritivo para os itens acima citados. 
 
Leia-se: 
 
ITEM N° 04: Frascos Adoçante Produto de qualidade, a base de estévia, líquido, com aspecto, cor e 

cheiro próprios, sabor doce, isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos. Embalagem: potes 
plásticos resistentes, inviolados, e contendo de 80ml a 100 ml. Deve conter nome/identificação do produto 
e do fabricante, data de fabricação e validade, lista de ingredientes, tabela nutricional e peso. Validade: 
Mínima de 10 meses a partir da data da entrega. 
 
ITEM N° 05: Amendoim Produto de qualidade, amendoim em grãos, descascados, selecionados, tipo 1. 

Isento de substâncias nocivas, parasitas e sujidades. Embalagem: Pacote com 500g, de plástico 
resistente, transparente e atóxico, contendo a identificação do produto, selo ABICAB, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade. Validade: mínimo de 6 meses. Deverá ser entregue com data de 
empacotamento recente. 
 
ITEM N° 06: Amido de Milho Produto de qualidade, amiláceo, obtido da moagem úmida dos grãos do 

milho, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Não será tolerado 
produtos que apresentarem mofo, bolores, parasitas, larvas, matérias nocivas, e características 
organolépticas alteradas (cor, sabor, aroma e textura). Embalagem: Caixa de 500g de papel impermeável, 
fechada e lacrada, produto acondicionado no interior da embalagem em plástico transparente e atóxico. 
Deve conter nome/identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e validade, lista de 
ingredientes, tabela nutricional e peso. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. Validade: Mínima de 6 meses a partir da 
data da entrega. 
 

 
Pescaria Brava, 27 de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabrício Eufrásio  
Pregoeiro 

 
 
 


