
 

 

 
 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
 
 
Processo Licitatório nº 001/2021 

Pregão Presencial nº 01/2021 

 

 Tendo em vista que, houve uma diferença entre os valores unitários qual o valor 

da cesta, fica-se retificado o edital, nos seguintes termos: 

 

Onde se lê: 

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 21  de janeiro de 2021. 

 

LEIA - SE: 

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 04 de fevereiro de 2021. 

 

Onde se lê: 

5.1 - O preço total estimado pela administração para aquisição do objeto do edital é de 

R$ 46.378,00 (Quarenta e seis mil trezentos e setenta e oito reais), conforme os 

valores constantes do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital.  

 

LEIA - SE: 

5.1 - O preço total estimado pela administração para aquisição do objeto do edital é de 

R$ 47.744,00 (quarenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais), conforme 

os valores constantes do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital.  

 

Onde se lê: 

3 - ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS ESTIMADOS  

 

3.1 - Conforme exigência legal foi elaborada a Planilha Orçamentária utilizando a média 



 

 

aritmética dos valores informados na pesquisa de mercado, conforme quadro abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QTD

. 
VLR. UNIT. VLR. TOT. 

01 Cesta Básica Cesta 200 R$ 231,89 
R$ 

46.378,00 

 

LEIA - SE: 

 

3 - ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS ESTIMADOS  

 

3.1 - Conforme exigência legal foi elaborada a Planilha Orçamentária utilizando a média 

aritmética dos valores informados na pesquisa de mercado, conforme quadro abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QTD

. 
VLR. UNIT. VLR. TOT. 

01 Cesta Básica Cesta 200 R$ 238,72 
R$ 

47.744,00 

 

Onde se lê: 

ITENS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA: 

 

N° 
Item 

Cód. Descrição Und. Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Tot. 

0001 1908368 Açúcar Cristal - Pacote de 5kg - 
Açúcar Cristal – obtido da cana 
de açúcar, tipo cristal, com 
aspecto cor, cheiro e sabor 
próprio, com teor de sacarose 
mínimo de 98,5%, sem 
fermentação, isento de 
sujidades, parasitos e de 
enxofre, acondicionado em 

PCT 1,0000 14,1950 14,20 



 

 

pacote de 05Kg. Prazo de 
validade mínimo de 6 meses a 
partir da data de entrega.  

0002 1906751 ÁGUA SANITÁRIA - 1L LT 1,0000 2,4200 2,42 

0003 1908373 Arroz Agulhinha tipo 1 - pct 5kg 
- Arroz Agulhinha, polido, tipo 1, 
longo, constituído de grãos 
inteiros, com umidade permitida 
em lei, isento de sujidades, 
materiais estranhos, parasitos e 
larva, acondicionado em pacote 
de 05 Kg. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir da 
data de entrega. Tipo Inteirão 
ou Sepé.  

PCT 1,0000 25,1200 25,12 

0004 1908376 Batata Inglesa - Batata Inglesa 
em perfeitas condições de 
conservação, sem sinais de 
deterioração ou injurias. Não 
serão aceitos hortaliças com 
partes danificadas que 
impliquem em perda superior à 
30% de perda.  

KG 3,0000 4,2450 12,74 

0005 1908617 Biscoito doce - embalagem 
400g - Biscoito doce, tipo 
maisena, a base de farinha 
enriquecida com ferro e ácido 
fólico, livre de gordura trans. 
Serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados ou de 
propriedades organolépticas 
anormais. Aceitação máxima de 
10% de biscoitos quebrados.  
Saco de polietileno atóxico, 
dupla embalagem, contendo 
400g. Validade mínima de 6 
meses a partir da data de 
entrega.  

PCT 1,0000 4,4950 4,50 

0006 1908618 Biscoito salgado - embalagem 
400g - Biscoito salgado, tipo 
cream cracker, pacote de 400g, 
a base de farinha enriquecida 

PCT 1,0000 4,4950 4,50 



 

 

com ferro e ácido fólico, livre de 
gordura trans. Serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, 
queimados ou com 
propriedades organolépticas 
anormais. Aceitação máxima de 
10% de biscoito quebrados. 
Saco de polietileno atóxico, 
dupla embalagem. Validade 
mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega.  

0007 1908619 Café torrado e moído - pacote 
500g - Café torrado e moído, 
com selo ABIC, de primeira 
qualidade em pacotes de 500g, 
com data de fabricação de no 
máximo 2 meses anteriores a 
data de entrega e prazo de 
validade de no mínimo 90 dias 
após a data de entrega. Tipo 
Pilão ou Três Corações. 
Apresentar amostra.  

PCT 2,0000 8,9450 17,89 

0008 85820677 CREME DENTAL TUBO DE 
90gr - CONTENDO CALCIUM 
CARBONATE, AQUA, 
SORBITOL, HYDRATED 
SILICA, SODIUM LAURYL 
SULFATE, SODIUM 
MONOFLUOROPHOSPHATE, 
AROMA, CELLULOSE GUM, 
POTASSIUM CITRATE, 
BENZYL ALCOHOL, SODIUM 
SACCHARIN.  DEVE POSSUIR 
SELO DE CONTROLE DE 
QUALIDADE DA ABO 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE ODONTOLOGIA). TUBO 
DE 90 GR.  

UN 2,0000 3,1200 6,24 

0009 85820508 ESPONJA DE LÃ DE AÇO 
COM 8 UNIDADES   

PCT 1,0000 1,8700 1,87 

0010 85823546 Extrato de Tomate - Extrato de 
Tomate – isento de 

SCS 2,0000 1,9200 3,84 



 

 

fermentação e de indicadores 
de processamento defeituoso. 
Sem corantes artificiais. 
Embalagens de 340g. Prazo de 
validade mínimo de 6 meses a 
partir da data de entrega. 

0011 1908389 Farinha de Mandioca crua - 
embalagem de 1kg - Farinha de 
Mandioca crua, beneficiada, 
seca, fina, tipo 01, branca, 
isenta de sujidades, parasitos e 
larvas. Com aspecto, odor e 
sabor próprios, acondicionado 
em pacote de 1 Kg. Validade de 
no mínimo 4 meses após a data 
de entrega.  

KG 1,0000 4,4200 4,42 

0012 1908391 Farinha de Trigo Especial com 
fermento tipo 1 - embalagem de 
1 Kg - Farinha de Trigo 
Especial com fermento, tipo 1, 
enriquecida com ferro e ácido 
fólico acondicionada em 
embalagem transparente, 
limpa, não violada e livre de 
umidade. A embalagem de 1 Kg 
contendo externamente os 
dados de identificação do 
produto. Apresentar validade 
mínima de 60 dias a partir da 
data de entrega do produto. 
Tipo Dona Benta ou Santa 
Luzia. Apresentar Amostra.  

KG 1,0000 4,3450 4,35 

0013 1908393 Feijão Vermelho tipo 1 - pacote 
de 1 KG - Feijão Vermelho, tipo 
1, novo, constituído de grãos 
inteiros e sadios, com umidade 
permitida por lei, isento de 
material terroso, sujidades, 
contaminação e mistura de 
outras espécies. Acondicionado 
em pacote de 01 KG com 
registro no ministério da 

KG 3,0000 9,7200 29,16 



 

 

agricultura. Prazo de validade 
de no mínimo 4 meses a partir 
da entrega do produto.  

0014 85823545 Filé de peito de Frango - Filé de 
peito de Frango de primeira 
qualidade, devidamente 
embalado em saco plástico ou 
PVC transparente, contendo 
identificação do produto de 
acordo com as portarias do 
Ministério da Agricultura, peso e 
prazo de validade. Não deve ter 
validade inferior a 6 meses da 
data da entrega. Embalagem de 
1 kg. 

KG 1,0000 14,7200 14,72 

0015 1908394 Fubá Tipo Mimoso - 
embalagem de 1 Kg - Fubá 
Tipo Mimoso, 100% milho 
obtido pela montagem do grão 
de milho sadio, limpo e isento 
de qualquer tipo de 
contaminação e de umidade. 
Embalagem de 1 Kg.  

KG 2,0000 3,4450 6,89 

0016 85823543 GOIABADA EMBALAGEM DE 
500G 

UN 1,0000 4,2450 4,25 

0017 1908398 Leite de vaca em pó integral 
instantâneo - embalagem 400g 
- Leite de vaca em pó integral 
instantâneo, sem açúcar, 
acondicionado e embalagem de 
400g contendo externamente 
os dados de identificação, 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número 
de registro no Ministério da 
Agricultura/ SIF/ DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. 
Validade mínima de 10 meses a 
partir da data de entrega. 
Conservação em ambiente 
seco e arejado.   

EMBAL. 2,0000 13,6633 27,33 



 

 

0018 1908400 Macarrão tipo espaguete 
número 8 - embalagens de 
500g - Macarrão tipo 
espaguete, número 8, massa 
de farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico e ovos, 
com corante natural de urucum 
e cúrcuma. Fabricado a partir 
de matérias primas sãs e 
limpas e isentas de 
contaminação. Deve conter o 
mínimo correspondente a 8,8 
mg de colesterol por quilo. Na 
embalagem não poderá haver 
mistura de outros tipos de 
macarrão. Embalagens de 500g 
e data de validade mínima de 4 
meses após a data da entrega. 
Tipo Santa Amália ou Dona 
Benta.  

EMBAL. 2,0000 4,2200 8,44 

0019 1908403 Margarina com sal - 
embalagens de 500g - 
Margarina com sal, contendo 
0% de gordura trans, até 65% 
de lipídeos, para uso culinário, 
com características 
organolépticas normais, isenta 
de ranço. Embalagem de 
polietileno leitoso e resistente, 
apresentando vedação 
adequada e registros e 
identificações cabíveis. Deve 
ter validade mínima de 6 e vir 
em embalagens de 500g.    

EMBAL. 1,0000 5,2700 5,27 

0020 1908407 Óleo de soja refinado - 
embalagem de 900ml - Óleo de 
soja refinado obtido de espécie 
vegetal, isento de ranço e 
substâncias estranhas, 
acondicionado em frasco 
plástico com 900ml, de 
coloração clara, obedecendo a 
requisitos de qualidade, odor, 

FR 2,0000 9,0950 18,19 



 

 

sabor e isento de impurezas. 
Prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da 
entrega do produto.  

0021 85823544 SABÃO EM PEDRA 
EMBALAGEM DE 1 KG. 

KG 1,0000 8,7200 8,72 

0022 85820629 SABÃO EM PÓ CAIXA DE 1KG CX 1,0000 7,8700 7,87 

0023 1906831 SABONETE EMBALAGEM DE 
90g 

UN 3,0000 1,5100 4,53 

0024 1908413 Sal Refinado Iodado - 
embalagens de 1Kg - Sal 
Refinado Iodado beneficiado e 
isento de sais de cálcio e 
magnésio, impurezas 
orgânicas, areias e fragmentos 
de conchas. Produzido, 
embalado e rotulado em 
conformidade com legislação 
vigente. Embalagens de 1Kg e 
validade superior a 6 meses a 
partir da data de entrega.  

KG 1,0000 1,2950 1,30 

 

 

Leia - se: 

 

Item Unidade Especificação Quantidade Val. Unit. Val. Total 

1908368 PCT 

Açúcar Cristal - Pacote de 5kg: 

Açúcar Cristal – obtido da cana 

de açúcar, tipo cristal, com 

aspecto cor, cheiro e sabor 

próprio, com teor de sacarose 

mínimo de 98,5%, sem 

fermentação, isento de 

sujidades, parasitos e de 

enxofre, acondicionado em 

pacote de 05Kg. Prazo de 

validade mínimo de 6 meses a 

1,00 14,20 14,20 



 

 

partir da data de entrega.  

85820453 LT ÁGUA SANITÁRIA - 1L :  1,00 2,42 2,42 

1908373 PCT 

Arroz Agulhinha tipo 1 - pct 

5kg: Arroz Agulhinha, polido, 

tipo 1, longo, constituído de 

grãos inteiros, com umidade 

permitida em lei, isento de 

sujidades, materiais estranhos, 

parasitos e larva, 

acondicionado em pacote de 

05 Kg. Prazo de validade 

mínimo de 6 meses a partir da 

data de entrega. Tipo Inteirão 

ou Sepé.  

1,00 25,12 25,12 

1908376 KG 

Batata Inglesa: Batata Inglesa 

em perfeitas condições de 

conservação, sem sinais de 

deterioração ou injurias. Não 

serão aceitos hortaliças com 

partes danificadas que 

impliquem em perda superior à 

30% de perda.  

3,00 4,25 12,74 

1908617 PCT 

Biscoito doce - embalagem 

400g: Biscoito doce, tipo 

maisena, a base de farinha 

enriquecida com ferro e ácido 

fólico, livre de gordura trans. 

Serão rejeitados biscoitos mal 

cozidos, queimados ou de 

propriedades organolépticas 

anormais. Aceitação máxima 

de 10% de biscoitos 

quebrados.  Saco de polietileno 

atóxico, dupla embalagem, 

contendo 400g. Validade 

1,00 4,50 4,50 



 

 

mínima de 6 meses a partir da 

data de entrega.  

1908618 PCT 

Biscoito salgado - embalagem 

400g: Biscoito salgado, tipo 

cream cracker, pacote de 

400g, a base de farinha 

enriquecida com ferro e ácido 

fólico, livre de gordura trans. 

Serão rejeitados biscoitos mal 

cozidos, queimados ou com 

propriedades organolépticas 

anormais. Aceitação máxima 

de 10% de biscoito quebrados. 

Saco de polietileno atóxico, 

dupla embalagem. Validade 

mínima de 6 meses a partir da 

data de entrega.  

1,00 4,50 4,50 

1908619 PCT 

Café torrado e moído - pacote 

500g: Café torrado e moído, 

com selo ABIC, de primeira 

qualidade em pacotes de 500g, 

com data de fabricação de no 

máximo 2 meses anteriores a 

data de entrega e prazo de 

validade de no mínimo 90 dias 

após a data de entrega. Tipo 

Pilão ou Três Corações. 

Apresentar amostra.  

2,00 8,95 17,89 

85820677 UN 

CREME DENTAL TUBO DE 

90gr: CONTENDO CALCIUM 

CARBONATE, AQUA, 

SORBITOL, HYDRATED 

SILICA, SODIUM LAURYL 

SULFATE, SODIUM 

MONOFLUOROPHOSPHATE, 

2,00 3,12 6,24 



 

 

AROMA, CELLULOSE GUM, 

POTASSIUM CITRATE, 

BENZYL ALCOHOL, SODIUM 

SACCHARIN.  DEVE 

POSSUIR SELO DE 

CONTROLE DE QUALIDADE 

DA ABO (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE 

ODONTOLOGIA). TUBO DE 

90 GR.  

85820508 PCT 
ESPONJA DE LÃ DE AÇO 

COM 8 UNIDADES  :  
1,00 1,87 1,87 

85823546 SCS 

Extrato de Tomate: Extrato de 

Tomate – isento de 

fermentação e de indicadores 

de processamento defeituoso. 

Sem corantes artificiais. 

Embalagens de 340g. Prazo de 

validade mínimo de 6 meses a 

partir da data de entrega. 

2,00 1,92 3,84 

1908389 KG 

Farinha de Mandioca crua - 

embalagem de 1kg: Farinha de 

Mandioca crua, beneficiada, 

seca, fina, tipo 01, branca, 

isenta de sujidades, parasitos e 

larvas. Com aspecto, odor e 

sabor próprios, acondicionado 

em pacote de 1 Kg. Validade 

de no mínimo 4 meses após a 

data de entrega.  

1,00 4,42 4,42 

1908391 KG 

Farinha de Trigo Especial com 

fermento tipo 1 - embalagem 

de 1 Kg: Farinha de Trigo 

Especial com fermento, tipo 1, 

enriquecida com ferro e ácido 

1,00 4,35 4,35 



 

 

fólico acondicionada em 

embalagem transparente, 

limpa, não violada e livre de 

umidade. A embalagem de 1 

Kg contendo externamente os 

dados de identificação do 

produto. Apresentar validade 

mínima de 60 dias a partir da 

data de entrega do produto. 

Tipo Dona Benta ou Santa 

Luzia. Apresentar Amostra.  

1908393 KG 

Feijão Vermelho tipo 1 - pacote 

de 1 KG: Feijão Vermelho, tipo 

1, novo, constituído de grãos 

inteiros e sadios, com umidade 

permitida por lei, isento de 

material terroso, sujidades, 

contaminação e mistura de 

outras espécies. 

Acondicionado em pacote de 

01 KG com registro no 

ministério da agricultura. Prazo 

de validade de no mínimo 4 

meses a partir da entrega do 

produto.  

3,00 9,72 29,16 

85823545 KG 

Filé de peito de Frango: Filé de 

peito de Frango de primeira 

qualidade, devidamente 

embalado em saco plástico ou 

PVC transparente, contendo 

identificação do produto de 

acordo com as portarias do 

Ministério da Agricultura, peso 

e prazo de validade. Não deve 

ter validade inferior a 6 meses 

da data da entrega. 

1,00 14,72 14,72 



 

 

Embalagem de 1 kg. 

1908394 KG 

Fubá Tipo Mimoso - 

embalagem de 1 Kg: Fubá Tipo 

Mimoso, 100% milho obtido 

pela montagem do grão de 

milho sadio, limpo e isento de 

qualquer tipo de contaminação 

e de umidade. Embalagem de 

1 Kg.  

2,00 3,45 6,89 

85823543 UN 
GOIABADA EMBALAGEM DE 

500G:  
1,00 4,25 4,25 

1908398 EMBAL. 

Leite de vaca em pó integral 

instantâneo - embalagem 

400g: Leite de vaca em pó 

integral instantâneo, sem 

açúcar, acondicionado e 

embalagem de 400g contendo 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

informações nutricionais, 

número de lote, quantidade do 

produto, número de registro no 

Ministério da Agricultura/ SIF/ 

DIPOA e carimbo de inspeção 

do SIF. Validade mínima de 10 

meses a partir da data de 

entrega. Conservação em 

ambiente seco e arejado.   

2,00 13,66 27,33 

1908400 EMBAL. 

Macarrão tipo espaguete 

número 8 - embalagens de 

500g: Macarrão tipo 

espaguete, número 8, massa 

de farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico e ovos, 

com corante natural de urucum 

2,00 4,22 8,44 



 

 

e cúrcuma. Fabricado a partir 

de matérias primas sãs e 

limpas e isentas de 

contaminação. Deve conter o 

mínimo correspondente a 8,8 

mg de colesterol por quilo. Na 

embalagem não poderá haver 

mistura de outros tipos de 

macarrão. Embalagens de 

500g e data de validade 

mínima de 4 meses após a 

data da entrega. Tipo Santa 

Amália ou Dona Benta.  

1908403 EMBAL. 

Margarina com sal - 

embalagens de 500g: 

Margarina com sal, contendo 

0% de gordura trans, até 65% 

de lipídeos, para uso culinário, 

com características 

organolépticas normais, isenta 

de ranço. Embalagem de 

polietileno leitoso e resistente, 

apresentando vedação 

adequada e registros e 

identificações cabíveis. Deve 

ter validade mínima de 6 e vir 

em embalagens de 500g.    

1,00 5,27 5,27 

1908407 FR 

Óleo de soja refinado - 

embalagem de 900ml: Óleo de 

soja refinado obtido de espécie 

vegetal, isento de ranço e 

substâncias estranhas, 

acondicionado em frasco 

plástico com 900ml, de 

coloração clara, obedecendo a 

requisitos de qualidade, odor, 

2,00 9,10 18,19 



 

 

sabor e isento de impurezas. 

Prazo de validade de no 

mínimo 6 meses a partir da 

entrega do produto.  

85823544 KG 
SABÃO EM PEDRA 

EMBALAGEM DE 1 KG.:  
1,00 8,72 8,72 

85820629 CX 
SABÃO EM PÓ CAIXA DE 

1KG:  
1,00 7,87 7,87 

1906831 UN 
SABONETE EMBALAGEM DE 

90g:  
3,00 1,51 4,53 

1908413 KG 

Sal Refinado Iodado - 

embalagens de 1Kg: Sal 

Refinado Iodado beneficiado e 

isento de sais de cálcio e 

magnésio, impurezas 

orgânicas, areias e fragmentos 

de conchas. Produzido, 

embalado e rotulado em 

conformidade com legislação 

vigente. Embalagens de 1Kg e 

validade superior a 6 meses a 

partir da data de entrega.  

1,00 1,30 1,30 

 

Onde se lê: 

 

3.3 - O preço total estimado pela administração para aquisição do objeto é de R$ 

46.378,00 (quarenta e seis mil trezentos e setenta e oito reais), conforme os valores 

constantes no quadro acima. 

 

 

 



 

 

Leia - se 

3.3 - O preço total estimado pela administração para aquisição do objeto é de R$ 

47.744,00 (quarenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais), conforme os 

valores constantes no quadro acima. 

 

 

Demais informações permanecem inalteradas. 

 

 

Olaria, 20 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Regiane Maria Aparecida de Souza  

Pregoeira 


