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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL                                                                                                                                                                                                                                                    

O Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 124/2021 tornam público, 

a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a RETIFICAÇÃO do 

Edital de Pregão Presencial nº 001/2022, Processo Administrativo nº 06/2022.  

Fica alterado as descrições dos itens 02, 08, 09,14, 22, 27, 48, 49, 58. 

Fica alterada as quantidades em relação aos itens 27, 43, 58.  

Assim, o objeto, bem como termo de referência passam a vigorar com o texto que 

segue:  

ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROJETO BÁSICO 

 

ESPECIFICAÇÕES PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS À MERENDA 

ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AO PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CERRO 

GRANDE/RS, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO 

ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL. 

 

CONCEITO 

A Lei 8.666/93 que regulamenta o Art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, 

estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos realizados pela 

administração pública. 

Nos termos do Art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93, que instrui os processos de 

licitação: 

 “Art. 6º 

 (...) 

 IX. Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 

de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 

serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 

assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento, e que possibilitem a avaliação do custo da obra e a definição dos 

métodos e do prazo de execução. 

 (...).” 

O empenho pela definição do objeto parte do respeito ao princípio fundamental da 

isonomia o qual possibilita aos participantes do processo reconhecer de forma clara e bem 

definida o objeto, compreendendo os limites aos quais ficarão sujeitos os vencedores de 

licitação e contratantes com a instituição pública. 
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1. OBJETO: 

1.1 Formações de Ata de Registro de Preços para a aquisição parcelada de Gêneros 

Alimentícios, perecíveis e não perecíveis destinados à Merenda Escolar das Escolas 

Municipais e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE no âmbito do Município 

de Cerro Grande/RS, mediante Sistema de Registro de Preços, visando atender a demanda 

municipal, conforme tabela abaixo: 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unitário R$ 

1.  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, 

parasitas e de enxofre. Embalagem primária deve conter, 

marca, data de fabricação, lote, data de validade, ingredientes e 

informação nutricional, deve estar íntegra e não violada. 

Embalagem secundária plástica e resistente ou em caixas 

próprias para este fim, livre de sujidades. Prazo de validade 

mínimo de 6 meses a partir data de entrega.  

kg 600 4,63 

2.  Açúcar mascavo: embalagem de 1 kg, íntegra e livre de 

sujidades, devendo com ter as informações de rotulagem 

conforme a legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 6 

meses a partir da data de entrega 

kg 80 12,50 

3.  Amendoim: Embalagem de 500g, cru, descascado, selecionado 

tipo 1, safra nova, 1ª qualidade, constituído de grãos inteiros e 

sadios, com umidade permitida em lei, isento de material 

terroso, sujidades e mistura de outras espécies e atendendo as 

condições gerais da norma de identidade, qualidade, 

apresentação, e embalagem do ministério da agricultura entre 

outras normas técnicas em rigor. embalagem plástica, atóxica, 

transparente, resistente, íntegra e não violada, deve conter 

rótulo especificando marca, quantidade, informação 

nutricional, data de fabricação, lote e data de validade.  

un 100 7,13 

4.  Amido de milho: amido de milho, tipo Maizena. Embalagem 

primária deve conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, data de fabricação, lote, 

data de validade, quantidade de produto, deve estar íntegra e 

não violada embalagem secundária plástica e resistente. Prazo 

de validade mínimo de 6 meses a partir da entrega. 

kg 50 9,80 

5.  Arroz branco: tipo 1, longo fino, constituídos de grãos inteiros, 

com umidade permitida em lei, isento de sujidades, materiais 

estranhos, parasitas e larvas. Embalagem primária atóxica, 

transparente, apresentando marca, procedência, data de 

fabricação, lote, validade, informação nutricional. Embalagem 

secundária plástica e resistente ou em caixas próprias para este 

kg 600 4,43 
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fim, livre de sujidades. Prazo de validade mínimo de 6 meses a 

partir data de entrega. Deverá apresentar registro no Ministério 

da Agricultura.  

6.  Arroz Integral: Constituído de grãos inteiros, com umidade 

permitida em lei, isento de sujidades, materiais estranhos, 

parasitas e larvas. Embalagem primária atóxica, transparente, 

apresentando marca, procedência, data de fabricação, lote, 

validade, ingredientes e informações nutricionais. Embalagem 

secundária plástica e resistente ou em caixas próprias para este 

fim, livre de sujidades. Prazo de validade mínimo de 6(seis) 

meses a partir da data de entrega. Deverá apresentar registro no 

Ministério da Agricultura.  

kg 40 5,97 

7.  Arroz parboilizado: tipo 1, longo fino, constituídos de grãos 

inteiros, com umidade permitida em lei, isento de sujidades, 

materiais estranhos, parasitas e larvas. Embalagem primária 

atóxica, transparente, apresentando marca, procedência, data de 

fabricação, lote, validade, informação nutricional. Embalagem 

secundária plástica e resistente ou em caixas próprias para este 

fim, livre de sujidades. Prazo de validade mínimo de 4 (quatro) 

meses a partir data de entrega. Deverá apresentar registro no 

Ministério da Agricultura.  

kg 50 4,57 

8.  Aveia em flocos finos, embalagem com 500g, íntegra e livre de 

sujidades, devendo com ter as informações de rotulagem 

conforme a legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 6 

meses a partir da data de entrega. 

un 50 9,77 

9.  Aveia em flocos grassos (laminada), embalagem de 500g, 

íntegra e livre de sujidades, devendo com ter as informações de 

rotulagem conforme a legislação vigente. Prazo de validade 

mínimo de 6 meses a partir da data de entrega. 

un 20 9,77 

10.  Biscoito doce, do tipo Maizena, de sabor, cor e odor 

característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face. 

Embalagem de no mínimo 800g. Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. Validade de no mínimo 6 (seis) 

meses. 

pct 200 9,42 

11.  Biscoito doce, do tipo Maria, de sabor, cor e odor 

característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face. 

Embalagem de no mínimo 800g. Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. Validade de no mínimo 6 (seis) 

meses. 

pct 200 9,22 
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12.  Biscoito salgado integral, de sabor, cor e odor característicos. 

Embalagem de no mínimo 800g. Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. Validade de no mínimo 6 (seis) 

meses. 

pct 200 10,00 

13.  Biscoito salgado, tipo água e sal, isento de gordura trans, 

ausente de biscoitos quebrados, pacotes de 800g. Validade de 

no mínimo 6 meses. 

pct 200 9,47 

14.  Cacau em pó 100%: embalagem de 200g, produto puro, sem 

nenhuma adição de açúcar. Embalagem íntegra e livre de 

sujidades, devendo com ter as informações de rotulagem 

conforme a legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 6 

meses a partir da data de entrega. 

un 80 9,97 

15.  Café solúvel, em pó, acondicionado em embalagem de vidro ou 

plástico, livre de impurezas como cascas, paus, com ausência 

de larvas, parasitas e substâncias estranhas. Embalagens de 

200g. Na embalagem deve constar informações do produto, 

prazo de validade mínima de 10 (dez) meses. 

un 200 16,67 

16.  Canela em pó: canela proveniente de cascas sãs, limpas e secas. 

Características: pó fino e homogêneo; com aspecto cheiro 

aromático e sabor próprios, livre de sujidades e materiais 

estranhos a sua espécie. Demais condições de acordo com as 

normas de saúde/sanitárias vigentes (anvisa, sif e outras). A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, 

data de validade, quantidade do produto. Validade mínima de 6 

meses. Embalagem com 25 gramas. 

pote 50 4,17 

17.  Canjica de milho branco tipo 1, contendo 80% de grãos 

inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de 

matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais 

com no máximo de 15% de umidade. Validade mínima de 

cinco meses. 

kg 50 8,33 

18.  Carne bovina moída: carne bovina quarto desossado, moída, 

resfriada. Sem gordura. Cor, odor e sabor característicos. Livre 

de odores, sabores e cores estranhas, e materiais não 

pertencentes ao produto. É obrigatória condições higiênicas 

desde o trato do gado, condições de abate, manipulação, 

processamento e transporte. Embalagem: limpa, íntegra, deve 

conter, obrigatoriamente, informações sobre o produto (data 

fabricação, validade, peso, origem) e selo de inspeção 

municipal, estadual ou federal. O transporte do produto final 

deverá ser efetuado de acordo com a legislação vigente, 

observando-se que a carne deverá ser transportada em carros 

kg 800 32,30 
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isotérmicos ou refrigerados. 

19.  Carne de Frango: Cortes de frango congelado, coxa e 

sobrecoxa sem dorso. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, ingredientes, número de lote, data de 

fabricação e validade, quantidade de produto e atender as 

exigências do ministério da agricultura e dipoa e do 

regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de 

origem animal. Prazo de validade mínimo de 3 meses. 

kg 800 10,00 

20.  Carne de Frango: Peito de frango desossado, congelado: 

características do produto: de 1ª qualidade, sem ossos, aspecto, 

cor, cheiro e sabor próprio, livre de sujidades, larvas e 

parasitas. embalagem: devem ser embalados individualmente 

em material transparente e atóxico, com embalagem íntegra, 

sem acúmulo de líquidos em seu interior, rótulo contendo: data 

fabricação e validade, peso, carimbo do sif, acondicionado em 

caixa papelão reforçada própria para este fim. frangos devem 

ser abatidos sob prévia inspeção veterinária e manipulada em 

condições higiênicas satisfatórias. prazo de validade mínimo de 

3 meses a partir data de entrega. deverá ser congelado a 

temperatura de 18°c (dezoito graus negativos). 

kg 500 18,00 

21.  Carne suína, tipo paleta ou quarto, resfriada, sem capa de 

gordura, aspecto próprio, não amolecida ou pegajosa, cor 

própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios. 

Acondicionada em embalagem adequada. 

kg 400 19,83 

22.  Chás de ervas e frutas (erva-doce, camomila, hortelã, maçã e 

canela e frutas vermelhas), embalagem com 10 sachês. 

cx 100 4,80 

23.  Chocolate em pó, 50% cacau, de primeira qualidade, deve ser 

fabricado com matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria 

terrosa, parasitas e detritos vegetais ou animais e em perfeito 

estado de conservação. Na embalagem deve constar 

informações do produto, prazo de validade mínima de 10(dez) 

meses. 

kg 100 34,30 

24.  Colorau colorífico: tipo vermelhão, em pó, fino homogêneo, 

obtido de frutos maduros de urucum, limpos, dessecados e 

moídos, de coloração vermelha, aspecto com cor, cheiro e sabor 

próprio, isento de materiais estranhos e a sua espécie, 

acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, 

hermeticamente vedado e resistente, inviolado. Deve conter 

rótulo com identificação, peso, informações nutricionais, data 

de fabricação, lote e validade. Embalado em caixa de papelão 

reforçado, própria para este fim. Data de validade mínima de 6 

kg 100 11,30 
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(seis) meses a contar a partir da data de entrega.  

25.  Cravo da índia: proveniente de material sã e limpo, livre de 

sujidades, e materiais estranhos a sua espécie. Características: 

cor, odor e sabor próprios. Acondicionada em saco plástico 

transparente e atóxico ou em condicionado em saco de 

polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente 

e limpo. Demais condições de acordo com as normas de 

saúde/sanitárias vigentes (anvisa, sif e outras). A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote, data de fabricação, data de 

validade, quantidade do produto. Validade mínima de 6 meses. 

Embalagem com 15 gramas. 

un 20 3,97 

26.  Creme de leite: Pasteurizado, 100% de origem animal, cor, 

odor e sabor próprios. Livre de sujidades, mofos, odores 

estranhos ou qualquer substância nociva, parasitos e de detritos 

não pertencentes a espécie. Embalagem limpa, atóxica, não 

amassadas, não estufadas, resistentes, que garantam a 

integridade do produto até o momento do consumo. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, 

ingredientes, número de lote, data de fabricação e validade, 

quantidade de produto e atender as exigências do Ministério da 

Agricultura e DIPOA e do Regulamento da Inspeção Industrial 

e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Prazo de validade 

não pode ser inferior a 04 meses a partir da data de entrega. 

Embalagem de 200 gramas. 

un 300 3,38 

27.  Cuca doce sem recheio tipo caseira, peso na faixa de 700g, 

embalagem reforçada, constando as informações de rotulagem 

como: nome do produto, data de fabricação, prazo de validade 

e ingredientes. 

un 400 12,63 

28.  Doce de frutas, com identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação. Validade mínima de 3 meses a contar da data de 

entrega e registro do produto conforme legislação. 

kg 60 10,50 

29.  Ervilha em lata, imersas ou não em líquido de cobertura 

apropriada submetida a processo tecnológico adequado antes 

ou depois de hermeticamente fechados, os recipientes 

utilizados a fim de evitar a sua alteração.  Embalagem de 200 

gramas. 

un 200 3,42 

30.  Extrato de tomate, preparado com tomates maduros 

selecionados, açúcar e sal, não deve conter conservadores ou 

glúten, fonte de vitamina A, E e fibras, isento de sujidades e 

un 300 3,26 
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fermentação. Embalagem de 380g. Validade mínima de 10 

meses a contar da entrega. 

31.  Farinha de arroz:  sem glúten ou traços de glúten. Pacote de 1 

kg com registro nos órgãos competentes. A embalagem deverá 

conter os dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, nº de lote e validade 

kg 10 10,63 

32.  Farinha de milho: características: moída fina, amarela sem sal, 

cor, odor e sabor característicos. Enriquecida com ferro e ácido 

fólico. Embalada em plástico atóxico de 1 kg transparente, 

incolor e selado. Isenta de mofo, bolores, fungos e larvas, livre 

de sujidades e odores estranhos e substâncias nocivas. Deve 

apresentar rótulo contendo identificação, marca, peso, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, data de fabricação 

e validade. Validade mínima de 6 meses a contar a partir da 

data de entrega.  

kg 150 5,08 

33.  Farinha de tapioca, feita a base de fécula de mandioca. 

Validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de 

entrega. 

kg 20 9,83 

34.  Farinha de trigo 100% integral, produto obtido a partir de 

cereal integral, são, isento de matéria terrosa e em perfeito 

estado de conservação, não poderá estar úmida, fermentada ou 

rançosa, cheiro e sabor próprios, embalagem de 1kg, 

embalagem deve conter as especificações do produto, 

informações nutricionais, informações do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade.   

kg 30 4,88 

35.  Farinha de trigo, especial: enriquecida com ácido fólico e ferro. 

Livre de sujidades, parasitas, larvas e materiais estranhos a 

espécie. Produto obtido a partir de cereal limpo. Não poderá 

estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino 

branco, cheiro e sabor próprio. Acondicionada em embalagem 

limpa, não violada e resistente. A embalagem deve conter 

externamente os dados de identificação, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do produto, e número 

do registro no órgão competente. Prazo de validade de no 

mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.  

kg 500 4,03 

36.  Fermento biológico: características: em pó, seco, instantâneo. 

Livre de sujidades e materiais não pertencentes a espécie. 

Embalagem atóxica, resistente, íntegra e não violada. Deve 

conter rótulo com identificação, marca, peso, ingredientes, 

informações nutricionais, data de fabricação, lote e data de 

validade. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar a partir da 

data de entrega. Embalagem com 125 gramas. 

un 40 8,98 
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37.  Fermento químico: características: em pó. Livre de sujidades e 

materiais não pertencentes a espécie. Embalagem atóxica, 

resistente, íntegra e não violada. Deve conter rótulo com 

identificação, marca, peso, ingredientes, informações 

nutricionais, data de fabricação, lote e data de validade. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar a partir da data de 

entrega. Embalagem com 100 gramas. 

un 80 4,15 

38.  Iogurte Sabor morango com poupa. Ter embalagem com 

informações nutricionais e lista de ingredientes, data de 

validade e lote, e ter registro no Ministério da Agricultura. 

Temperatura máxima de 10° C a contar com a data de entrega.  

litro 800 4,30 

39.  Iogurte sabor morango, zero lactose. Ter embalagem com 

informações nutricionais e lista de ingredientes, data de 

validade e lote, e ter registro no Ministério da Agricultura. 

Temperatura máxima de 10° C a contar com a data de entrega 

litro 50 6,43 

40.  Leite condensado: Origem animal, cor, odor e sabor próprios. 

Livre de sujidades, mofos, odores estranhos ou qualquer 

substância nociva, parasitos e de detritos não pertencentes a 

espécie. Embalagem limpa, atóxica, não amassadas, não 

estufadas, resistentes, que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, ingredientes, número de lote, data d 

fabricação e validade, quantidade de produto e atender as 

exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA e do 

Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal. Prazo de validade mínimo de 4 meses a partir 

da entrega. Embalagem tetrapak de 395 gramas. 

un 100 5,32 

41.  Leite de soja, isenta de lactose e proteína do leite de vaca. O 

produto deve apresentar data de validade de no mínimo 4 

(quatro) meses, contados a partir da data de entrega. O leite 

utilizado deve apresentar-se norma e fresco, aspecto líquido, 

cor branca, odor e sabor característicos. Armazenado em 

embalagem de 01 litro, caixa multilaminada, cartonada, 

asséptico impermeável ao ar, luz e microrganismos e não 

deverá apresentar sinais de alterações das embalagens, bem 

como quaisquer modificações de naturezas físicas, químicas ou 

sensoriais do produto. Na embalagem primária deverão constar 

ainda as seguintes informações, impressas na própria 

embalagem. Registro em vigência no órgão competente.  

litro 80 8,92 

42.  Leite em pó integral: fortificado com ferro e enriquecido com 

vitaminas A, C e D. Livre de partes danificadas e amassadas. 

kg 60 31,63 
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Com prazo de validade de 1 ano, a contar da data de entrega, 

tendo em seu rótulo informação nutricional por porção, prazo 

de validade e lote. 

43.  Leite integral UHT homogeneizado e envasado sob condições 

assépticas em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas. 

O produto deve apresentar data de validade de no mínimo 04 

(quatro) meses, contados a partir da data de entrega. O produto 

deve ser fabricado com matérias-primas de boa qualidade 

isentas de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de 

conservação. O leite utilizado deve apresentar-se normal e 

fresco. Características sensoriais: aspecto líquido, cor branca, 

odor e sabor: característicos, sem sabores nem odores 

estranhos. Não deve ter microrganismos capazes de proliferar 

em condições normais de armazenamento e distribuição. 

Embalagem tetrapak de 01 litro. 

litro 1.200 4,03 

44.  Leite integral UHT, zero lactose. O produto deve apresentar 

data de validade de no mínimo 4 (quatro) meses, contados a 

partir da data de entrega. O leite utilizado deve apresentar-se 

norma e fresco. Características sensoriais: aspecto líquido, cor 

branca, odor e sabor característicos. Armazenado em 

embalagem de 01 litro, caixa multilaminada, cartonada, 

asséptico impermeável ao ar, luz e microrganismos e não 

deverá apresentar sinais de alterações das embalagens, bem 

como quaisquer modificações de naturezas físicas, químicas ou 

sensoriais do produto. Na embalagem primária deverão constar 

ainda as seguintes informações, impressas na própria 

embalagem. Registro em vigência no órgão competente. 

Embalagem tetrapak de 01 litro. 

litro 100 5,32 

45.  Lentilha: embalagem de 500g, produto TIPO 1, de primeira 

qualidade, beneficiado, polido limpo e isento de sujidades, 

parasitas e larvas. O produto deve ter os registros nos órgãos 

competentes de fiscalização e estar de acordo com a legislação 

vigente. Embalagem deverá conter as informações de 

fabricação e prazo de validade. 

kg 80 15,30 

46.  Manteiga sem sal: embalagem de 200g, de 1ª qualidade, sem 

sal. Na embalagem deve conter informações acerca de: 

procedência, marca, prazo de validade, entre outros de acordo 

com a legislação em vigor. 

un 15 18,97 

47.  Margarina vegetal, sem sal, embalagem plástica transparente, 

atóxica, resistente, íntegra e não violada. Embalagem deve 

conter especificações, marca, peso, ingredientes, informação 

nutricional, data de fabricação, lote e data de validade. Prazo de 

un 80 9,30 
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validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto. 

Temperatura: resfriada.  Embalagem de 500 gramas. 

48.  Massa com ovos – tipo cabelinho de anjo, embalagem de 1 kg. 

Embalagem deve conter as informações de rotulagem conforme 

legislação sanitária vigente. Validade mínima de 3 meses a 

partir da data de entrega. 

kg 80 9,97 

49.  Massa com ovos – tipo parafuso, embalagem de 1 kg. 

Embalagem deve conter as informações de rotulagem conforme 

legislação sanitária vigente. Validade mínima de 3 meses a 

partir da data de entrega. 

kg 200 8,00 

50.  Massa para pastel, tamanho grande. Embalagem de polietileno 

atóxico, não violada, com identificação no rótulo dos 

ingredientes, informações nutricionais, peso, fornecedor, data 

de fabricação e validade. Validade mínima de 30 dias a contar a 

partir da data de entrega. Embalagem com 500 gramas. 

pct 100 6,60 

51.  Massa para pastel, tamanho médio. Embalagem de polietileno 

atóxico, não violada, com identificação no rótulo dos 

ingredientes, informações nutricionais, peso, fornecedor, data 

de fabricação e validade. Validade mínima de 30 dias a contar a 

partir da data de entrega. Embalagem com 500 gramas. 

pct 80 6,60 

52.  Milho para pipoca: tipo premium, safra nova, 1ª qualidade, 

constituído de grãos inteiros e sadios, com umidade permitida 

em lei, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras 

espécies e atendendo as condições gerais da norma de 

identidade, qualidade, apresentação, e embalagem do ministério 

da agricultura entre outras normas técnicas em rigor. 

embalagem saco plástico transparente, atóxico e resistente, não 

violado e íntegro, contendo identificação, marca, lote, data de 

validade. validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega.  

kg 150 9,50 

53.  Milho verde, em conserva: em conserva, grãos inteiros e sãos, 

imerso em líquido, tamanho e coloração uniformes, produto 

preparado com os grãos previamente debulhados e pré-cozidos, 

imersos em líquido de cobertura apropriados, submetidos a 

processo tecnológico adequado antes ou depois de 

hermeticamente fechados nos recipientes utilizados, a fim de 

evitar sua alteração. Estar isento de fermentação e de 

indicadores de processamento defeituoso. Sem corantes 

artificiais sento de sujidades e fermentação não devem estar 

amassados; estufados; não devem conter perfurações; 

Embalagem tetrapak de 200 gramas. 

un 300 3,60 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE 

 

 

Rua América, 100 - Centro – CEP 98.340-000 Fone (0xx55) 3756 1100 e 1122 – Fax (0xx55) 3756 1100 

      Site: www.cerrogrande.rs.gov.br                 e-mail: administracao@cerrogrande.rs.gov.br 

11 

 

54.  Óleo de soja: extraído da soja por processo de refinamento, 

obtido de espécie vegetal, isento de ranço e substâncias 

estranhas. Características de coloração clara, obedecendo a 

requisitos de qualidade, odor, sabor e isento de impurezas. 

Acondicionado em frasco plástico tipo pet, atóxico e resistente, 

íntegro e não violado. Embalagem deve conter rótulo 

especificando marca, quantidade, ingredientes, informação 

nutricional, data de fabricação, validade e lote. Prazo de 

validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto. 

Embalagem pet com 900 ml. 

un 600 10,55 

55.  Orégano: obtido da folha de origanum vulgaris, sã, limpa e 

seca, acompanhada ou não de pequena porção de sumidades 

florais, livre de sujidades, e materiais estranhos a sua espécie. 

Acondicionado em saco plástico transparente e atóxico ou em 

condicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo. Demais condições 

de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes (anvisa, 

sif e outras). A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, número do lote, data de 

fabricação, data de validade, quantidade do produto. Validade 

mínima de 6 meses a contar a partir da data de entrega. 

Embalagem de 100 gramas. 

un 80 8,50 

56.  Ovos: ovos brancos de galinha, tamanho grande e padronizado, 

de 1ª qualidade, frescos, isento de aditivos ou substâncias 

estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que 

alterem suas características naturais (físicas, químicas e 

organolépticas). devem apresentar o carimbo do sif, 

identificação do lote, data de fabricação e validade. 

embalagem: acomodados em caixas próprias para este fim, que 

estejam em perfeitas condições estruturais, padronizadas e 

lacradas. 

dúzia 500 8,30 

57.  Pão de forma, fatiado: tipo sanduíche. Características: aspecto 

de massa cozida, o pão deverá apresentar duas crostas: um 

interior e outra mais consistente, bem aderente ao miolo. O 

miolo deverá ser poroso, leve e homogêneo, elástico, não 

aderente aos dedos ao ser comprimido, e não deverão 

apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou 

avermelhados. Sabor e odor característicos. Cor: a parte externa 

deverá ser amarelada, amarelo-pardacenta, e o miolo deverá ser 

de cor branca, ou branco-parda. Devem ser preparados a partir 

de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de 

matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. 

Será rejeitado o pão queimado ou malcozido. 

kg 300 13,97 
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Somente serão recebidos os produtos que tenham sido 

fabricados e embalados no período máximo de 1(um) dia 

corrido, que antecedem a data de entrega.  

58.  Pão Francês (cacetinho): cada unidade deve conter em média 

50g, aspecto de massa cozida, deve apresentar-se fresco, com 

ausência de bolores e partes estragadas. 

kg 300 11,47 

59.  Pão sovado de cachorro quente médio: características: aspecto 

de massa cozida, o pão deverá apresentar duas crostas: um 

interior e outra mais consistente, bem aderente ao miolo. O 

miolo deverá ser poroso, leve e homogêneo, elástico, não 

aderente aos dedos ao ser comprimido, e não deverão 

apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou 

avermelhados. Sabor e odor característicos. Cor: a parte externa 

deverá ser amarelada, amarelo-pardacenta, e o miolo deverá ser 

de cor branca, ou branco-parda. Devem ser preparados a partir 

de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de 

matéria terrosa e parasitos e em perfeito estado de conservação. 

Somente serão recebidos os produtos que tenham sido 

fabricados e embalados no período máximo de 1(um) dia 

corrido, que antecedem a data de entrega.  

kg 300 14,17 

60.  Polvilho azedo, embalagem de 500g reforçada, constando data 

de fabricação e prazo de validade e informação nutricional no 

rótulo, sem glúten.  

kg 200 7,80 

61.  Presunto cozido. Sem gordura, sem pimenta, fatiado, obtido de 

pernil ou outra parte do suíno sadio, com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprios, isento de sujidades, parasitas, larvas, 

acondicionado em embalagem atóxica que contenha 

informações da marca, selo de inspeção e prazo de validade, 

não superior a 02 meses da data de entrega.  

kg 150 33,80 

62.  Queijo mussarela fatiado. Livre de odores e sabores estranhos. 

Ausência de qualquer tipo de impureza, elementos estranhos e 

substâncias proibidas. Deve conter selo de inspeção municipal, 

estadual ou federal.  

kg 120 35,30 

63.  Queijo prato, produto elaborado unicamente com leite de vaca, 

com aspecto de massa semidura, cor amarela homogênea, 

cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado 

kg 150 31,30 

64.  Sagu: origem de mandioca, tipo 1. Livre de sujidades e 

materiais não pertencentes a espécie. Embalagem plástica 

atóxica, resistente, íntegra e não violada. Deve conter rótulo 

especificando marca, quantidade, ingredientes, informação 

nutricional, data de fabricação, lote e data de validade. Validade 

kg 50 8,00 
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mínima de 6 meses a contar a partir da data de entrega.  

65.  Sal: refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais 

brancos, com dosagem de sais de iodo de acordo com a 

legislação federal específica. Livre de sujidades e materiais não 

pertencentes a espécie. Embalagem plástica atóxica, resistente, 

íntegra e não violada. Deve conter rótulo especificando marca, 

quantidade, ingredientes, informação nutricional, data de 

fabricação, lote e data de validade. Validade mínima de 6 meses 

a contar a partir da data de entrega.  

kg 70 1,58 

66.  Salsicha de frango. Características: sem corante, composta de 

carne de frango, fresca, com condimentos triturados, 

misturados e cozidos. O produto não deverá apresentar 

superfície úmida, pegajosa, ou partes flácidas ou consistência 

anormal com indícios de fermentação. Embalagem: 

transparente devidamente acondicionada em pacotes rotulados 

e com identificação do sif, ingredientes, informação 

nutricional, data de fabricação e validade do produto. 

Embalagem com lacre original do fabricante.  Validade: 120 

dias contados a partir da data de entrega. 

kg 250 13,63 

67.  Sardinha, com óleo, Rica em ômega 3, proteína de alta 

qualidade e vitamina D, embalagem de 250g 

un 80 7,67 

68.  Vinagre de Maçã, Embalagem de 750 ml. A embalagem deve 

estar intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação de 

no máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo de 

validade, informação nutricional e ingredientes. 

un 70 4,33 

 

Alterada a data de abertura da Licitação e entrega dos envelopes “01-Proposta” e “02-

Documentação” para o dia 18 de Fevereiro de 2022, às 08h30mim. 

Demais disposições constantes do presente Edital permanecem inalteradas. 

Informações no site: https://www.cerrogrande.rs.gov.br/ ou no Setor de Compras e Licitações 

da Prefeitura Municipal de Cerro Grande – RS. 

Cerro Grande, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

Alberto Moi 

Pregoeiro 

 

https://www.cerrogrande.rs.gov.br/

