
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RIO GRANDE DO SUL
www.saosepe.rs.gov.br

Município de São Sepé

Aviso de Alteração de Edital

Ref. edital de Pregão Eletrônico nº 04/2021 – Exclusivo ME e EPP

O  Município  de  São  Sepé,  TORNA  PÚBLICO,  para  conhecimento  dos
interessados, modificação no Edital de acima mencionado, objetivando o registro de
preço  para  aquisição  de  hortifrutigranjeiros,  os  itens  abaixo  passam  a  ter  os
seguintes valores unitários:

 Anexo I. Quantidades e especificações completas 

Item
Quant.
Máxima

Unid. Descrição Valor Unit

01 500 Kg

Achocolatado em pó, instantâneo, contendo como segundo ingrediente cacau e
sem adição de maltodextrina e/ou extrato de malte de cevada, enriquecido com
vitaminas e sais minerais. Quantidade de sódio de até 1% do vd (valores diários)
em uma porção de 20g (2 colheres de sopa). Embalagens resistentes de 1 kg,
com validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

R$ 10,62

02 2.000 Kg

Açúcar cristal, obtido de cana de açúcar, de procedência nacional, ser de safra
corrente. Isento de mofo, fermentação, odores estranhos e substâncias nocivas.
Embalagem  primária  em  pacote  de  5  kg,  transparente,  em  plástico  atóxico,
incolor,  termossoldado.  A  embalagem  secundária  deve  ser  fardo,  resistente,
suportando o transporte sem perder sua integridade, totalizando peso líquido de
30 Kg. Prazo de validade não inferior a 6 meses da data da entrega.

R$ 5,99

03 100 
Kg

Amido de  milho,  produto  amiláceo,  extraído  do  milho,  fabricado  a  partir  de
matérias  primas  sãs  e  limpas  isentas  de  matérias  terrosas  e  parasitos,  não
podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão
produzir  ligeira  crepitação  quando  comprimido  entre  os  dedos.  A  embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá  apresentar  validade  mínima  de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  de
entrega na unidade requisitante. Embalagens primárias de 01 kg.

R$ 8,49

04 500 Kg

Arroz branco, tipo I, polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de
safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade
de 5kg em plástico atóxico, termosoldado. Isento de mofo, de odores estranhos e
de  substâncias  nocivas  (Não  apresentar  manchas  escuras,  brancas,
avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido). A embalagem secundária
deve ser fardo termossoldado,  resistente,  suportando o transporte sem perder
sua integridade, totalizando peso líquido de 30Kg. Prazo de validade não inferior
a 6 meses da data da entrega.

R$ 5,04

05 100 Kg
Aveia em flocos,  finos, 100% natural, produto resultante da moagem de grãos
de aveia (após limpeza e classificação). Embalagens resistentes de 1kg. Validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

R$ 15,50

06 1.000
Pacot
e de
400g

Biscoito  salgado tipo  cream-cracker,  acondicionado  em  pacotes  de
polipropileno,  atóxico  hermeticamente  vedados  com  no  mínimo  400g  cada,
embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá
conter  externamente  os  dados  de  identificação  e  procedência,  informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade  requisitante.  Aparência:  massa  bem  assada,  sem  recheio,  sem
cobertura, não serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e sabor próprios.

R$ 6,89

07 1.000 
Pacot
e de
400g

Biscoito  salgado  integral,  embalagens  resistentes  de  400  g,  com  pacotes
protetores internos, reembalados em caixas de papelão. Validade mínima a partir
da data de entrega de 6 meses.

R$ 6,99

08 50 
Pacot
es de
200g

Cacau em pó, solúvel, sem açúcar, 100% cacau. A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem de 200 gramas.

R$ 14,50

09 500 Kg

Café torrado e moído, produto de 1º qualidade; não contém glúten; embalagem
aluminizada,  á  vácuo,  de  1Kg  cada.  Selo  de pureza emitido  pela  Associação
Brasileira da Indústria do Café – ABIC; validade 90 dias após o empacotamento;
rotulagem segundo os padrões da Resolução nº 259 de 20/09/2002 do MS.

R$ 22,90

10 40
Unida
de de
15g

Canela moída, potes de 15 g. Prazo de validade não inferior a 6 meses da data
de entrega.

R$ 2,97

11 1.500 Kg

Carne bovina de segunda, sem osso, com baixo teor de gordura, manipulada
em boas condições higiênicas provenientes de animais em boas condições de
saúde,  abatidos  sob  inspeção  veterinária.  A  carne  deve  apresentar-se  com
aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem
manchas  esverdeadas,  livres  de  parasitas,  sujidades  e  qualquer  substância

R$ 34,99
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contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de acordo com
a legislação sanitária e Ministério de agricultura.  Em embalagem transparente,
atóxica  de  1  kg,  identificada  individualmente  com:  SIF  ou  CISPOA,  nome  e
composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de registro
no  órgão  oficial,  endereço  de  fabricante  e  distribuidor,  condições  de
armazenamento  e peso.  Após  a fase de homologação,  o licitante  classificado
provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar amostras do produto a ser
adquirido, o qual será submetido as análises necessárias. (Conforme disposto no
art. 33, parágrafo 5º da Resolução CD/FNDE nº. 26, de 17 de junho de 2013).

12 1.500 Kg

Carne bovina, moída,  de músculo mole, congelada, com no máximo 15% de
gordura, isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições higiênicas
provenientes de animais em boas condições de saúde,  abatidos sob inspeção
veterinária.  A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e
nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de
parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir qualquer alteração, de acordo com a legislação sanitária e Ministério de
agricultura.  Em  embalagem  transparente,  atóxica  de  1  kg,  identificada
individualmente com: SIF ou CISPOA, nome e composição do produto, lote, data
de  fabricação  e  validade,  número  de  registro  no  órgão  oficial,  endereço  de
fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e peso.  Após a fase de
homologação, o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá
apresentar  amostras  do  produto  a  ser  adquirido,  o  qual  será  submetido  as
análises necessárias. (Conforme disposto no art. 33, parágrafo 5º da Resolução
CD/FNDE nº. 26, de 17 de junho de 2013).

R$ 34,90

13 1.500 Kg

Carne bovina em cubos, congelada de 1ª, qualidade (paleta), isenta de ossos e
cartilagens, com no máximo 15% de gordura, os cubos deverão ter dimensões
aproximadas  de  3x3x3  cm,  manipulada  em  boas  condições  higiênicas
provenientes de animais em boas condições de saúde,  abatidos sob inspeção
veterinária.  A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e
nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de
parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir qualquer alteração, de acordo com a legislação sanitária e Ministério de
agricultura.  Em  embalagem  transparente,  atóxica  de  1  kg,  identificada
individualmente com: SIF ou CISPOA, nome e composição do produto, lote, data
de  fabricação  e  validade,  número  de  registro  no  órgão  oficial,  endereço  de
fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e peso.  Após a fase de
homologação, o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá
apresentar  amostras  do  produto  a  ser  adquirido,  o  qual  será  submetido  as
análises necessárias. (Conforme disposto no art. 33, parágrafo 5º da Resolução
CD/FNDE nº. 26, de 17 de junho de 2013).

R$ 39,90

14 4.000 Kg

Carne de frango,  peito.  Aspecto próprio,  não amolecida e nem pegajosa,  cor
própria  sem manchas  esverdeadas,  cheiro  e  sabor  próprio,  com ausência  de
sujidades, parasitos e larvas. Deve ter sido manipulada em condições higiênicas
sanitárias,  provenientes  de animais  sadios,  abatidos  sob inspeção veterinária,
devendo ser congelada e transportada à temperatura de - 18ºC ou inferior.  A
porcentagem  de  água  ou  gelo  não  deverá  ultrapassar  5% (cinco  por  cento).
Prazo de validade mínimo de 6 meses. 
Embalagem:  o  produto  deverá  estar  acondicionado   em embalagem  plástica,
flexível,  atóxica,  resistente, transparentes em pacotes de aproximadamente 02
Kg.  A  embalagem  secundária  deverá  ser  em  caixa  de  papelão  devidamente
lacrada. 
Rótulo:  o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente,  de
forma  clara  e  indelével:  nome  e  endereço  do  abatedouro,  constando
obrigatoriamente o registro no SIF; identificação completa do produto, data de
fabricação,  prazo  de  validade  e  prazo  máximo  de  consumo,  temperatura  de
estocagem  armazenamento  e  conservação,  peso  líquido  e  condições  de
armazenamento. 

R$ 12,69

15 4.000 Kg

Carne  de  frango,  coxa  com  sobrecoxa,  sem  dorso.  Aspecto  próprio,  não
amolecida  e  nem  pegajosa,  cor  própria  sem manchas  esverdeadas,  cheiro  e
sabor  próprio,  com  ausência  de  sujidades,  parasitos  e  larvas.  Deve  ter  sido
manipulada em condições higiênicas sanitárias, provenientes de animais sadios,
abatidos  sob  inspeção  veterinária,  devendo  ser  congelada  e  transportada  à
temperatura de - 18ºC ou inferior. A porcentagem de água ou gelo não deverá
ultrapassar 5% (cinco por cento). Prazo de validade mínimo de 6 meses. 
Embalagem:  o  produto  deverá  estar  acondicionado   em embalagem  plástica,
flexível,  atóxica,  resistente, transparentes em pacotes de aproximadamente 02
Kg.  A  embalagem  secundária  deverá  ser  em  caixa  de  papelão  devidamente
lacrada. 
Rótulo:  o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente,  de
forma  clara  e  indelével:  nome  e  endereço  do  abatedouro,  constando
obrigatoriamente o registro no SIF; identificação completa do produto, data de
fabricação,  prazo  de  validade  e  prazo  máximo  de  consumo,  temperatura  de
estocagem  armazenamento  e  conservação,  peso  líquido  e  condições  de
armazenamento. 

R$ 12,25

16 100 
Unida
de de
100g

Coloral, Colorífico em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros de urucum,
limpos.  Cor:  vermelho intensa,  embalagem plástica  com 100 g,  com cheiro  e
sabor próprios para consumo humano e em conformidade com a legislação em
vigor.

R$ 4,50
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17 40 
Unida
de de
15g

Cravo da Índia, embalagens de 15g. Prazo de validade não inferior a 6 meses da
data da entrega.

R$ 4,23

18 500 Kg

Farinha de trigo especial, produto obtido a partir de cereal limpo, desgerminado,
sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação.
Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor
branca  ou  ligeiramente  amarelada,  cheiro  próprio  e  sabor  próprio,  em
embalagens  de  5Kg,  fardos  com 25 kg.  Prazo de validade  não  inferior  a  06
meses da data da entrega.

R$ 3,99

19 200
Kg

Farinha de trigo integral.  Pó uniforme, sem formação de grumos. Enriquecida
com ferro e ácido fólico, com no mínimo de
15% de fibra alimentar (por porção na tabela nutricional). Embalagem resistente,
não violada, de 1kg (pacote) de papel ou plástica atóxica transparente. Validade
mínima de 4 meses a partir da data de entrega.

R$ 4,99

20 200 Kg

Farinha de milho. Amarela, média, com ferro e acido fólico, com no mínimo 9%
de  fibra  alimentar  (por  porção  na  tabela  nutricional).  Acondicionada  em saco
plástico vedado transparente. Embalagens resistentes de 1kg. Validade mínima
de 4 meses a partir da data de entrega.

R$ 4,92

21 500 Kg
Feijão Preto “In natura” do grupo I (feijão comum) variedade classe preto Tipo 1,
“Safra  Corrente”,  acondicionado  em  embalagem  plástica,  atóxica,  resistente,
transparente, vedada, contendo peso líquido de 01Kg.

R$ 9,49

22 200
Unida
de de
500g

Flocos  de  milho pré  –  cozido,  amarelo,  com  aspecto,  cor,  cheiro  e  sabor
próprios  com ausência  de  umidade,  fermentação,  ranço,  isento  de  sujidades,
parasitas  e  larvas.  Embalagem  de  500g,  em sacos  plásticos  transparentes  e
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá  apresentar  validade  mínima  de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  de
entrega na unidade requisitante.

R$ 3,53

23 100
Unida
de de
100g

Fermento em pó químico,  produto formado de substâncias químicas que por
influência  do  calor  e/ou  umidade  produz  desprendimento  gasoso  capaz  de
expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes
o  volume  e  a  porosidade.  Contendo  no  ingrediente  bicarbonato  de  sódio,
carbonato de cálcio e fosfato monocálcico. Embalagens de 100 g cada. Prazo de
validade não inferior a 10 meses da data da entrega.

R$ 2,98

24 100
Unida
de de
125g

Fermento em pó biológico instantâneo, embalagens de 125 g. Prazo de 
validade não inferior a 10 meses da data da entrega.

R$ 8,21

25 100
Un de
170g

Iogurte Natural,  tendo como ingredientes apenas leite e fermento lácteo, sem
aditivos  e  conservantes.  Embalagem  plástica,  contendo  170g,  marca  do
fabricante, prazo de validade e peso líquido. Deverá ter registro no Ministério da
Saúde  e/ou  Agricultura.  Deverá  ser  transportado  em  carros  fechados
refrigerados,  em embalagens  e temperaturas  corretas  (até 10ºc  ou de acordo
com o fabricante)  e  adequadas,  respeitando  a  características  do produto.  De
modo que as embalagens não se apresentem estufadas ou alteradas.

R$ 3,99

26 70
Pacot
e de
400g

Pão de leite,  fatiado,  em embalagem de 500g,  composto  de farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,  sal, glúten, fosfato
tricálcico,  leite  em  pó  integral,  farinha  de  soja,  emulsificante  lecitina  de  soja,
conservador propionato de cálcio e acidulante ácido láctico. CONTÉM GLÚTEN.
Contendo na embalagem: procedência, prazo de validade (prazo mínimo de 10
dias na data de entrega).

R$ 6,47

27 1.000 Litro
Leite UHT, integral, caixa de 1 litro, com registro em órgão competente. Prazo de
validade não inferior a 3 meses na data de entrega.

R$ 4,71

28 200
Unida
de de
500g

Lentilha, tipo 1, nova, de 1ª qualidade, em embalagem plástica transparente de
500g. Sem a presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Com data de
fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.

R$ 9,30

29 30 
Unida
de de
15g

Louro, potes de 15 g. Prazo de validade não inferior a 10 meses da entrega. R$ 4,30

30 200 
Unida
de de
500g

Manteiga pura com sal. Embalagem com 500g, contendo dados de identificação
do produto,  marca do fabricante,  prazo de validade e peso líquido.  O produto
deverá  ter  registro  no  Ministério  da  Saúde  e/ou  Agricultura.  Deverá  ser
transportado em carros fechados refrigerados,  em embalagens e temperaturas
corretas  (10ºc  ou  de  acordo  com  o  fabricante)  e  adequadas,  respeitando  a
características  do  produto.  De modo que  as  embalagens  não  se  apresentem
estufadas ou alteradas.

R$ 24,00

31 100 Kg

Massa espaguete com ovos,  procedência nacional,  isento de mofo (manchas
esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de substâncias
nocivas.  Embalagem  tipo  sacos  de  polietileno,  termossoldada,  transparentes,
atóxicos e resistentes, contendo 500g. Embalagem secundária fardo, resistente,
suportando o transporte sem perder sua integridade, com capacidade totalizando
peso líquido de 10Kg., embalagens de 500 g. Prazo de validade não inferior a 6
meses da data da entrega.

R$ 5,99

32 100 Kg

Massa  parafuso com  ovos,  procedência  nacional,  isento  de  mofo  (manchas
esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de substâncias
nocivas.  Embalagem  tipo  sacos  de  polietileno,  termossoldada,  transparentes,
atóxicos e resistentes, contendo 500g. Embalagem secundária fardo, resistente,

R$ 5,99
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suportando o transporte sem perder sua integridade, com capacidade totalizando
peso líquido de 10Kg., embalagens de 500 g. Prazo de validade não inferior a 6
meses da data da entrega.

33 50
Unida
de de
500g

Milho para canjica, grãos de milho amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios  com ausência  de  umidade,  fermentação,  ranço,  isento  de  sujidades,
parasitas  e  larvas.  Embalagem  de  500g,  em sacos  plásticos  transparentes  e
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá  apresentar  validade  mínima  de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  de
entrega.

R$ 3,37

34 1.000
Unida
de de
900ml

Óleo de soja refinado. Embalado em pet resistente, que garantam a integridade
do produto até o momento do consumo, contendo 900 ml. A embalagem deverá
conter  externamente  os  dados  de  identificação  e  procedência,  informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do
registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir
da data de entrega.

R$ 8,95

35 30 
Pacot
e de
50g

Orégano, constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e
secas, aspecto folha ovalada seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio,
pacotes de 50 g. (Prazo de validade não inferior a 6 meses da data da entrega).

R$ 4,25

36 1.000 
Unida
de de
340g

Extrato  de  tomate.  Contendo,  como  ingredientes:  tomate,  sal  e/ou  açúcar.
Preparado  avermelhado,  sem  pele  e  sementes,  isento  de  fermentação.  Sem
conservantes,  corantes  artificiais,  realçador  de  sabor  e  aromatizantes.
Embalagem primária  hermeticamente  fechada  e  atóxica,  resistente,  com peso
líquido de 340g. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega.

R$ 5,09

37 50 
Unida
de de
500g

Sagu, embalagens com 500 g cada. Prazo de validade não inferior a 10 meses
da data da entrega.

R$ 4,87

38 100 Kg
Sal Refinado iodado, 1ª qualidade, embalagem plástica, termossoldada, atóxica,
transparente com capacidade de Prazo de validade não inferior a 6 meses da
data da entrega.

R$ 1,65

39 100
Unida
de de
250g

Sardinha em lata, em óleo de soja, em embalagens em torno de 250g. Prazo de
validade não inferior a 6 meses da data da entrega.

R$ 7,45

40 150 
Unida
de de
750ml

Vinagre de maçã, livre de sujidades,  material terroso, e detritos  de animais e
vegetais,  acondicionado  em  frasco  plástico  de  750ml  com  tampa  inviolável,
hermeticamente fechado. Prazo de validade não inferior a 6 meses da data da
entrega.

R$ 5,28

A abertura do certame passará para o dia 25  /06/2021,   às 14 horas. Demais
itens permanecem inalterados. O Edital passará a integrar o presente processo.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 10 de junho de 2021.

João Luiz dos Santos Vargas
Prefeito Municipal

Publique-se: 
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Fones: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600, 3233-2281 e 3233-1919

Este edital e anexos foram examinados e
estão de acordo com a legislação vigente.

Lúcio Rosa Reinstein - OAB/RS 84.858
Assessor Jurídico 
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conforme Lei nº 3.303, de 20.4.2012.
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_________________
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