
 

 

ERRATA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

Processo nº 435/2021 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para lanches dos servidores e vereadores da 
Câmara Municipal de Rio Verde, durante o exercício de 2021. 

Publicado em: 16/04/2021 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE – GOIÁS, por 

intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 001 de 25 de 

janeiro de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO 

ao edital do pregão presencial nº 03/2021, tipo Menor Preço por Item, relativo ao 

processo nº 435/2021, contendo as seguintes alterações ao instrumento convocatório: 

 

I – No “ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA”, no item n° 03, 

correspondente às “Especificações dos Materiais”, fica retificada a tabela, nos termos 

seguintes: 

 

Item Produto Unid. Qtd. Valor Unit. Valor Total 

1 

Cento de salgado - Salgados: 
sendo os sabores previamente 
escolhidos pela contratante. 
Tipos: coxinha, kibe, pastel 

carne, pastel queijo, 
enroladinho queijo, 

enroladinho salsicha, bolinha 
de queijo, risoles de milho, 
empada de frango, esfirra, 

entre outros. Com média de 
peso de 15 grs por peça 
aproximadamente, com 
excelência de qualidade. 

UN 300 R$ 68,73 R$ 20.619,00 



 

 

2 
Pão francês - Pão, Base de 

farinha de trigo refinada, tipo 
francês/branco/de sal 

KG 1.000 R$ 14,20 R$ 14.200,00 

3 

Quitandas - Previamente 
escolhidos pela contratante. 
Quitandas Doces - diversas 

(pão húngaro, rosquinha doce, 
pãozinho de batata, bolo de 

fubá, bolo de fubá cremoso c/ 
queijo, bolo de coco, bolo de 

milho, bolo de mandioca, bolo 
formigueiro, bolo de cenoura 

com chocolate, cocadinha, 
broa de amendoim, broinha de 

fubá, bolacha de nata). 
Quitandas Salgadas - diversas 

(pão de queijo, biscoito de 
queijo, pão sovado, pão 

italiano recheado, broinha de 
fubá temperada). Com 

excelência de qualidade. 

KG 400 R$ 28,23 R$ 11.292,00 

4 

Bolo Confeitado - Bolo 
alimentício, recheio variado 

(sendo previamente escolhido 
pela contratante) tipo torta 

confeitada, prazo de validade 
48 horas, ingredientes: farinha 
de trigo, leite, ovos, fermento, 
sal. Características adicionais: 

Cobertura de chantilly. 

KG 400 R$ 44,70 R$ 17.880,00 

5 

Leite - Leite integral primeira 
qualidade, acondicionado em 
embalagem tetra pack com 1 

litro com rótulo contendo 
informação nutricional, 
número de lote, data de 

fabricação e validade. Prazo 
de validade mínimo de 04 

meses. 

L 1.300 R$ 5,06 R$ 6.578,00 



 

 

6 

Suco - Suco natural de laranja 
(fruta), apresentação líquido, 
sem adição de conservantes 

químicos, sem adição de 
corantes de qualquer natureza, 

sem adição de água, sem 
adição de açúcar. 

L 700 R$ 10,20 R$ 7.140,00 

7 

Presunto - fatiado sem glúten 
- Embalagem com dados de 

identificação, data de 
fabricação e de validade, peso 

liquido e registro no 
Ministério da Saúde e/ou 
Agricultura. - carne suína 

(pernil, paleta), água, amido, 
proteína isolada de soja, sal de 
cura, mistura de estabilizantes 

para conservas de carne, 
antioxidante, sal (cloreto de 

sódio), condimento para 
presunto, aspecto próprio sem 
manchas esverdeadas, cheiro 
e sabor próprio, com ausência 
de sujidades, parasitas larvas e 

demais especificações 
técnicas do ministério da 

agricultura e do abastecimento 
e do regulamento da inspeção 

industrial e sanitária de 
produtos de origem animal, o 
produto entregue não poderá 
ter validade menor que seis 

meses. 

KG 400 R$ 32,93 R$ 13.172,00 



 

 

8 

Muçarela - Queijo muçarela, 
fatiado. De primeira 

qualidade, isento de sujidades 
e outras substâncias estranhas 

a sua composição. 
Embalagem com dados de 

identificação, data de 
fabricação e de validade, peso 

liquido e registro no 
Ministério da Saúde e/ou 

Agricultura.  

KG 400 R$ 41,45 R$ 16.580,00 

9 

Mortadela - fatiada - 
Constituida da mistura de 

carnes bovina e suina, 
misturadas e trituradas, 

composta de condimentos e 
outras substâncias 

alimentares, apresentando 
máximo 10% de cubos de 

toucinho e ate 25% de 
umidade, de primeira 

qualidade, isento de sujidades 
e outras substâncias estranhas 

a sua composição. 

KG 200 R$ 30,90 R$ 6.180,00 

10 

Sanduiche Natural (mini) - 
Mini sanduíche natural - pão 

de batata recheado com 
frango desfiado, cenoura e 

requeijão. Aproximadamente 
25g cada unidade. 

UN 3.000 R$ 2,03 R$ 6.090,00 

11 

Salada de frutas - Frutas 
picadas variadas com calda - 
Embalagem descartável com 

capacidade para 250 ml. 

UN 2.500 R$ 5,19 R$ 12.975,00 



 

 

12 

Carninha - A mistura de 
carne moída de carne bovina, 

moldada na forma de 
disquinho, de tamanho 

uniforme, deverá apresentar-
se livre de parasitas e de 

qualquer substância 
contaminante que possa 

alterá-lo ou encobrir alguma 
alteração. Os discos de carne 

moída deverão apresentar 
tamanhos uniformes, ser 

livres de ossos quebrados, 
cartilagem, queimadura por 
congelamento, bolores, limo 
na superfície, com coloração 

normal. Tamanho: mini. 

UN 5.000 R$ 1,56 R$ 7.800,00 

       
TOTAL: R$ 140.506,00 

 

O Valor Total Estimado para aquisição do objeto relacionado será: R$ 140.506,00 
(Cento e quarenta mil, quinhentos e seis reais). 

 

A presente retificação foi motivada por equivoco encontrado no valor 

total, sendo apenas um erro formal, não existindo nenhuma alteração substancial do 

referido procedimento. 

 

 

 

FÁTIMA GOMES DE FARIA 

Pregoeira 


