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AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL 
 

EDITAL Nº 111/2021 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS cestas básicas de alimentos, que serão concedidas aos 

servidores municipais, em atendimento a Lei Municipal Nº 4.779 de 15 de janeiro de 2021. 

 

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano Teixeira 

dos Santos, 1000, centro, torna público que: 

 

1) Ficam ALTERADAS as especificações dos itens ACHOCOLATADO, BISCOITO SABOR 

LEITE, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER E MILHO VERDE do ANEXO I – TR 

do edital, da seguinte forma:   

 

ONDE SE-LÊ: 

LATA DE ACHOCOLATADO – mistura a base de cacau em pó para o preparo de achocolatado, 

enriquecido com vitaminas e minerais. O produto deve estar com suas características de cor, sabor, 

cheiro, preservadas, deve ser formulado a partir de matérias primas selecionadas. embalagem: deve 

estar acondicionado em lata, hermeticamente selados, com peso líquido de 400gr. 

BISCOITO SABOR LEITE, contendo farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar 

invertido, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, fermentos químicos, emulsificante 

lecitina de soja aromatizante, regulador de acidez, ácido láctico e melhoradores de farinha. o biscoito 

deverá estar em perfeito estado de conservação e de características organolépticas normais, não 

podendo apresentar biscoitos quebradiços em excesso. embalagem de no mínimo 400 gramas com 

divisões internas em três pacotes. 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, açúcar invertido, amido, fermento químico o biscoito deverá 

estar em perfeito estado de conservação e de características organolépticas normais, não podendo 

apresentar biscoitos quebradiços em excesso. embalagem de no mínimo 400 gramas com divisões 

internas em três pacotes. 

MILHO VERDE em conserva, sem alterações de cor, aroma ou sabor,  livre de fermentação, mofos ou 

bolores de qualquer tipo. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega. Embalagem de flandres, com verniz sanitário, recravadas, intacta, limpa, sem ferrugem e sem 

partes amassadas, sem estufamentos, sem vazamento, corrosão interna e outras alterações, contendo 

200 gramas. 

LEIA-SE: 

ACHOCOLATADO – mistura a base de cacau em pó para o preparo de achocolatado, enriquecido 

com vitaminas e minerais. o produto deve estar com suas características de cor, sabor, cheiro, 

preservadas, deve ser formulado a partir de matérias primas selecionadas. embalagem: deve estar 

acondicionado em lata de alumínio/aço ou pote de polietileno, hermeticamente selados, com peso 

líquido de 400gr. 
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BISCOITO SABOR LEITE, contendo farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar 

invertido, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, fermentos químicos, emulsificante 

lecitina de soja aromatizante, regulador de acidez, ácido láctico e melhoradores de farinha. o biscoito 

deverá estar em perfeito estado de conservação e de características organolépticas normais, não 

podendo apresentar biscoitos quebradiços em excesso. embalagem de no mínimo 360G À 400G com 

divisões internas em três pacotes. 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, açúcar invertido, amido, fermento químico o biscoito deverá 

estar em perfeito estado de conservação e de características organolépticas normais, não podendo 

apresentar biscoitos quebradiços em excesso. embalagem de no mínimo 360G À 400G com divisões 

internas em três pacotes. 

MILHO VERDE em conserva, sem alterações de cor, aroma ou sabor, livre de fermentação, mofos ou 

bolores de qualquer tipo. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega. Embalagem de flandres, com verniz sanitário, recravadas, intacta, limpa, sem ferrugem e sem 

partes amassadas, sem estufamentos, sem vazamento, corrosão interna e outras alterações, contendo 

no mínimo 170 gramas. 

 

2) Fica ALTERADA a data prevista para realização da sessão pública que passa a ser dia 10 

de agosto de 2021, às 09h00min, no endereço www.gov.br/compras/pt-br. 

 

3) Permanecem inalteradas as demais condições do edital. 

 

Francisco Beltrão, 27 de julho de 2021. 

 

 

Nádia Dall Agnol 

Pregoeira 
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