
 

 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 96/2022 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2022 
 

PAULO JOSÉ DEITOS, Prefeito Municipal de Peritiba, Estado de Santa Catarina, 
usando a competência delegada pela legislação em vigor, torna público que se acha 
aberto, a presente retificação ao edital de processo de licitação nº 96/2022, edital 
de Pregão Presencial nº 34/2022, cujo objeto é a aquisição de Gêneros Alimentícios 
para merenda escolar para o 2º quadrimestre de 2022, conforme relação de itens 
constantes no Anexo I deste edital. 
 
I – DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL: 
1.1. No anexo I do edital, Relação dos itens onde lê-se: 

Item Quant. Und. Especificação dos Itens 
Marcas 

Pré-

Aprovadas 

R$ Máx. R$ Total 

45 250 Dz 

Ovos de Galinha tipo "grande", casca lisa, limpos, não 
trincados, embalados em dúzias em caixa de papelão 
ou de plástico resistente, original do fabricante, na 

embalagem deve constar as especificações do produto, 
informações do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade mínimo de 15 dias, registro no Ministério 
da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou 
Serviço de Inspeção Estadual (SIE). 

  45  

46 1400 Un 

Pão Cachorro Quente, com 100g cada, ingredientes: 
farinha de trigo especial, sal, açúcar, fermento e 
gordura vegetal hidrogenada, com valor nutricional 
para porção de 100g de aproximadamente: 57,4g de 
carboidrato, 9,3g de proteína e 2g de lipídio, 
acondicionado em embalagem plástica de 
polipropileno, resistente, com especificações do 
produto, informações sobre o fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade, produto isento de 
registro no Ministério da Agricultura - Serviço de 
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção 
Estadual (SIE). 

Padaria 
Peritiba 

46  

47 600 Un 

Pão Cachorro Quente, com 50g cada, ingredientes: 

farinha de trigo especial, sal, açúcar, fermento e 
gordura vegetal hidrogenada, com valor nutricional 
para porção de 100g de aproximadamente: 57,4g de 
carboidrato, 9,3g de proteína e 2g de lipídio, 
acondicionado em embalagem plástica de 
polipropileno, resistente, com especificações do 
produto, informações sobre o fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade, produto isento de 
registro no Ministério da Agricultura - Serviço de 
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção 
Estadual (SIE). 

Padaria 
Peritiba 

47  

48 740 Un 

Pão de trigo fatiado, produzido a partir de matéria 
prima de qualidade, tendo como base farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, livre de 
contaminação e materiais estranhos, apresentando 
características naturais ao produto, acondicionado 
em emb. plástica transparente contendo rótulo com 
registro, nome e end. do fabricante, informação 
nutricional, lote, data de fabricação e validade. 

Padaria 

Peritiba, 
Bokitus, 
Santa 

Terezinha 

48  

49 30 Un 

Pão fatiado sem glúten e sem lactose. Ingredientes: 
amido modificado, óleo de milho, açúcar, ovo, sal, 
emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, 
hidroxipropilmetilcelulose e goma xantana, 
aromatizante, conservadores propionato de cálcio e 

Wickbold 49  



 

 

sorbato de potássio. Não contém glúten. Alérgicos: 
contém ovos, pode conter amêndoas, castanha de 
caju, castanha do pará, castanhas e soja. Embalagem 
primária contendo 300g, deve conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número do lote, quantidade do produto 
e prazo de validade mínima de 06 meses a contar da 
data de entrega. 

50 220 Kg 

Pão Sovado, com 50g cada, ingredientes: farinha de 
trigo especial, sal, açúcar, fermento e gordura vegetal 
hidrogenada, com valor nutricional para porção de 
100g de aproximadamente: 57,4g de carboidrato, 9,3g 

de proteína e 2g de lipídio, acondicionado em 
embalagem plástica de polipropileno, resistente, com 
especificações do produto, informações sobre o 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, 
produto isento de registro no Ministério da Agricultura 
- Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de 

Inspeção Estadual (SIE). 

Padaria 

Peritiba, 
Bokitus, 
Santa 

Terezinha 

50  

51 300 Kg 

Peito de frango em retalhos, produzido a partir de 
matéria prima de qualidade, livre de contaminação, 
acondicionados em embalagem plástica, 
transparente, atóxica, resistente, volume de 1 kg, 
contendo no rótulo: registro, nome endereço do 
fabricante, informação nutricional, lote, data de 
fabricação e validade. 

Aurora, 
Sadia, 
Seara 

51  

52 345 Kg 

Pêra Argentina de 1ª qualidade, apresentando cor e 
características naturais ao produto, casca sã e sem 
rachaduras, tamanho e ponto de amadurecimento 
médio, limpos e devidamente acondicionados. 

  52  

53 45 Kg 

Pimentão de 1ª qualidade inteiro, apresentando folhas 
sãs, livre de rachaduras e/ou amassados, folhas 
firmes, limpo, livre de contaminação e devidamente 
acondicionados. 

  53  

54 635 Un 

Presunto tipo lanche fatiado, produzido a base de 
carne suína e de aves inspecionada, apresentando cor 
e características naturais ao produto, livre de 
contaminação, sem capa de gordura. Acondicionadas 
em embalagem plástica, atóxica, resistente, com no 
mínimo 180gr. Rótulo contendo registro, nome e 
endereço do fabricante, informação nutricional, data 
de fabricação e validade. 

Aurora, 
Perdigão 

54  

55 340 Kg 

Queijo tipo mussarela, acondicionado em embalagem 

plástica de polipropileno, transparente e resistente, 
original do fabricante, com informações do fabricante, 
especificações do produto, data de fabricação, prazo 
de validade e lote, registro no ministério da agricultura 
- Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE).  

Laticínios 
Peritiba 

55  

56 250 Kg 

Repolho de 1ª qualidade inteiro, apresentando folhas 
sãs, livre de rachaduras e/ou amassados, folhas 
firmes, limpo, livre de contaminação e devidamente 
acondicionados. 

  56  

57 12 Un 
Semente de Linhaça. Características Técnicas: 
Sementes de linhaça marrom ou dourada. Puras, 
livres de sujidades e contaminantes. Embalagem de 
no mínimo 100 gramas. 

Vitão, Mãe 
Terra, 

Jasmine, 
Natural 

Life,  

57  

58 240 Kg 

Sobrecoxa de frango, desossada congelada, com 
adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, 
não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou 

Aurora, 
NAT 

58  



 

 

 
Leia-se:  
1.1. No anexo I do edital, Relação dos itens onde lê-se: 

encobrir alguma alteração, acondicionada em 
embalagem plástica de polipropileno, resistente e 
transparente, de 1Kg, na embalagem deverá constar 
informações do fabricante, especificação do produto, 
data de fabricação e prazo de validade de 4 meses, 
registro no Ministério da Agricultura - Serviço de 
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção 
Estadual (SIE). 

59 560 Kg 

Tomate, grau médio de amadurecimento, de primeira 
qualidade, são, sem rupturas, acondicionado em 
embalagem plástica de polipropileno, resistente, com 
01 kg, com etiqueta de pesagem. 

  59  

60 52 Kg 

Vagem verde, de 1ª qualidade apresentando cor e 
características naturais do produto, sã, sem rupturas, 
produto limpo, livre de contaminação e devidamente 
acondicionados. 

  60  

Item Quant. Und. Especificação dos Itens 
Marcas 

Pré-
Aprovadas 

R$ Máx. R$ Total 

45 250 Dz 

Ovos de Galinha tipo "grande", casca lisa, limpos, não 
trincados, embalados em dúzias em caixa de papelão 
ou de plástico resistente, original do fabricante, na 
embalagem deve constar as especificações do produto, 
informações do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade mínimo de 15 dias, registro no Ministério 
da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou 
Serviço de Inspeção Estadual (SIE). 

  8,12  

46 1400 Un 

Pão Cachorro Quente, com 100g cada, ingredientes: 
farinha de trigo especial, sal, açúcar, fermento e 
gordura vegetal hidrogenada, com valor nutricional 
para porção de 100g de aproximadamente: 57,4g de 
carboidrato, 9,3g de proteína e 2g de lipídio, 
acondicionado em embalagem plástica de 
polipropileno, resistente, com especificações do 
produto, informações sobre o fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade, produto isento de 
registro no Ministério da Agricultura - Serviço de 

Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção 
Estadual (SIE). 

Padaria 
Peritiba 

1,57  

47 600 Un 

Pão Cachorro Quente, com 50g cada, ingredientes: 
farinha de trigo especial, sal, açúcar, fermento e 
gordura vegetal hidrogenada, com valor nutricional 
para porção de 100g de aproximadamente: 57,4g de 
carboidrato, 9,3g de proteína e 2g de lipídio, 
acondicionado em embalagem plástica de 
polipropileno, resistente, com especificações do 
produto, informações sobre o fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade, produto isento de 
registro no Ministério da Agricultura - Serviço de 
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção 

Estadual (SIE). 

Padaria 
Peritiba 

0,92  

48 740 Un 

Pão de trigo fatiado, produzido a partir de matéria 
prima de qualidade, tendo como base farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, livre de 
contaminação e materiais estranhos, apresentando 

características naturais ao produto, acondicionado 
em emb. plástica transparente contendo rótulo com 
registro, nome e end. do fabricante, informação 
nutricional, lote, data de fabricação e validade. 

Padaria 
Peritiba, 
Bokitus, 

Santa 
Terezinha 

6,33  



 

 

49 30 Un 

Pão fatiado sem glúten e sem lactose. Ingredientes: 
amido modificado, óleo de milho, açúcar, ovo, sal, 
emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, 
hidroxipropilmetilcelulose e goma xantana, 
aromatizante, conservadores propionato de cálcio e 
sorbato de potássio. Não contém glúten. Alérgicos: 
contém ovos, pode conter amêndoas, castanha de 
caju, castanha do pará, castanhas e soja. Embalagem 
primária contendo 300g, deve conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número do lote, quantidade do produto 
e prazo de validade mínima de 06 meses a contar da 
data de entrega. 

Wickbold 20,67  

50 220 Kg 

Pão Sovado, com 50g cada, ingredientes: farinha de 
trigo especial, sal, açúcar, fermento e gordura vegetal 
hidrogenada, com valor nutricional para porção de 
100g de aproximadamente: 57,4g de carboidrato, 9,3g 
de proteína e 2g de lipídio, acondicionado em 

embalagem plástica de polipropileno, resistente, com 
especificações do produto, informações sobre o 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, 
produto isento de registro no Ministério da Agricultura 
- Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE). 

Padaria 
Peritiba, 

Bokitus, 
Santa 

Terezinha 

9,97  

51 300 Kg 

Peito de frango em retalhos, produzido a partir de 
matéria prima de qualidade, livre de contaminação, 
acondicionados em embalagem plástica, 
transparente, atóxica, resistente, volume de 1 kg, 
contendo no rótulo: registro, nome endereço do 
fabricante, informação nutricional, lote, data de 
fabricação e validade. 

Aurora, 
Sadia, 
Seara 

22,17  

52 345 Kg 

Pêra Argentina de 1ª qualidade, apresentando cor e 
características naturais ao produto, casca sã e sem 
rachaduras, tamanho e ponto de amadurecimento 
médio, limpos e devidamente acondicionados. 

  16,42  

53 45 Kg 

Pimentão de 1ª qualidade inteiro, apresentando folhas 
sãs, livre de rachaduras e/ou amassados, folhas 
firmes, limpo, livre de contaminação e devidamente 
acondicionados. 

  11,78  

54 635 Un 

Presunto tipo lanche fatiado, produzido a base de 
carne suína e de aves inspecionada, apresentando cor 
e características naturais ao produto, livre de 
contaminação, sem capa de gordura. Acondicionadas 
em embalagem plástica, atóxica, resistente, com no 
mínimo 180gr. Rótulo contendo registro, nome e 
endereço do fabricante, informação nutricional, data 
de fabricação e validade. 

Aurora, 
Perdigão 

8,63  

55 340 Kg 

Queijo tipo mussarela, acondicionado em embalagem 
plástica de polipropileno, transparente e resistente, 
original do fabricante, com informações do fabricante, 
especificações do produto, data de fabricação, prazo 
de validade e lote, registro no ministério da agricultura 
- Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de 

Inspeção Estadual (SIE).  

Laticínios 
Peritiba 

44,93  

56 250 Kg 

Repolho de 1ª qualidade inteiro, apresentando folhas 
sãs, livre de rachaduras e/ou amassados, folhas 
firmes, limpo, livre de contaminação e devidamente 
acondicionados. 

  7,99  

57 12 Un 
Semente de Linhaça. Características Técnicas: 
Sementes de linhaça marrom ou dourada. Puras, 

livres de sujidades e contaminantes. Embalagem de 
no mínimo 100 gramas. 

Vitão, Mãe 
Terra, 

Jasmine, 

Natural 
Life,  

9,43  



 

 

 
II – DAS NOVAS DATAS E HORÁRIOS: 
2.1. Ficam estabelecidos as seguintes datas e horários: 
ENVELOPES: Os envelopes devem ser entregues no Protocolo da Prefeitura 
Municipal, sito a Rua Frei Bonifácio nº 63, até às 08h15 do dia 25/07/2022. 
DATA DA REALIZAÇÃO: A Sessão Pública do Pregão Presencial será realizada a 
partir das 08h30 do dia 25/07/2022. 
 
III – DOS DEMAIS ASSUNTOS: 
3.1. Todas as demais cláusulas e condições do edital original e seus outros anexos 
permanecem inalteradas. 
 
Município de Peritiba – SC., 12 de julho de 2022. 
 
 

________________________________________ 
PAULO JOSÉ DEITOS 

Prefeito Municipal 

58 240 Kg 

Sobrecoxa de frango, desossada congelada, com 
adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, 
não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir alguma alteração, acondicionada em 
embalagem plástica de polipropileno, resistente e 
transparente, de 1Kg, na embalagem deverá constar 
informações do fabricante, especificação do produto, 
data de fabricação e prazo de validade de 4 meses, 
registro no Ministério da Agricultura - Serviço de 
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção 
Estadual (SIE). 

Aurora, 
NAT 

15,02  

59 560 Kg 

Tomate, grau médio de amadurecimento, de primeira 
qualidade, são, sem rupturas, acondicionado em 
embalagem plástica de polipropileno, resistente, com 
01 kg, com etiqueta de pesagem. 

  10,97  

60 52 Kg 

Vagem verde, de 1ª qualidade apresentando cor e 
características naturais do produto, sã, sem rupturas, 
produto limpo, livre de contaminação e devidamente 
acondicionados. 

  11,37  


