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RERRATIFICAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2018  
PROCESSO N° 1261/2018 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA ANEXO. 
 

I - O Edital Pregão Presencial em epígrafe fica retificado parcialmente conforme segue: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA: 

 

 ONDE SE LÊ, na embalagem primária: 

ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO PREÇO 
MÁXIMO 

9 3578 QUILO EXTRATO DE TOMATE: Produto 
resultante da concentração da polpa de 
tomates maduros e sãos do tomateiro 
(Solanum Licopersicum), sem peles e sem 
sementes, através de processos 
tecnológicos adequados. Produto simples, 
concentrado, grau brix mínimo de 18%. 
Ingredientes: Tomate, açúcar e sal. 
Informações nutricionais na porção de 30g: 
carboidratos: 2,8 a 4,2g; proteínas 0,5 a 
0,9g; gorduras totais: 0 gramas; fibra 
alimentar: 0,6 a 0,9g, sódio: máximo de 
130mg. Características Gerais: será 
tolerada a adição de 1% de açúcar e 5% 
de cloreto de sódio. Deverá ser isento de 
fermentações e não indicar processamento 
defeituoso. Características organolépticas: 
Aspecto: massa mole, Cor: vermelha, 
cheiro e sabor: próprios. Características 
Físico-químicas: Extrato de tomate simples 
concentrado: substância seca, menos 
cloreto de sódio, mínimo: 18% p/p. 
Embalagem primária: Tetrapak, 
contendo de 1.000 a 1.100 gramas, 
contendo nome e endereço do fabricante, 
nº do lote, marca do produto, data de 
validade. Embalagem secundária: Caixa de 
papelão reforçado contendo nome e 
endereço do fabricante, número do lote, 
marca do produto, data de validade. Não 
poderá apresentar ferrugem, amassadura, 
ou abaulamento. Validade mínima: 12 
meses a partir da data de fabricação. 
 

 R$ 10,51  
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57 1192 QUILO EXTRATO DE TOMATE: Produto 

resultante da concentração da polpa de 
tomates maduros e sãos do tomateiro 
(Solanum Licopersicum), sem peles e sem 
sementes, através de processos 
tecnológicos adequados. Produto simples, 
concentrado, grau brix mínimo de 18%. 
Ingredientes: Tomate, açúcar e sal. 
Informações nutricionais na porção de 30g: 
carboidratos: 2,8 a 4,2g; proteínas 0,5 a 
0,9g; gorduras totais: 0 gramas; fibra 
alimentar: 0,6 a 0,9g, sódio: máximo de 
130mg. Características Gerais: será 
tolerada a adição de 1% de açúcar e 5% 
de cloreto de sódio. Deverá ser isento de 
fermentações e não indicar processamento 
defeituoso. Características organolépticas: 
Aspecto: massa mole, Cor: vermelha, 
cheiro e sabor: próprios. Características 
Físico-químicas: Extrato de tomate simples 
concentrado: substância seca, menos 
cloreto de sódio, mínimo: 18% p/p. 
Embalagem primária: Tetrapak, 
contendo de 1.000 a 1.100 gramas, 
contendo nome e endereço do fabricante, 
nº do lote, marca do produto, data de 
validade. Embalagem secundária: Caixa de 
papelão reforçado contendo nome e 
endereço do fabricante, número do lote, 
marca do produto, data de validade. Não 
poderá apresentar ferrugem, amassadura, 
ou abaulamento. Validade mínima: 12 
meses a partir da data de fabricação. 

 R$ 10,51  

 

 

 LEIA-SE na embalagem primária: 

ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO PREÇO 

MÁXIMO 

9 3578 QUILO EXTRATO DE TOMATE: Produto 
resultante da concentração da polpa de 
tomates maduros e sãos do tomateiro 
(Solanum Licopersicum), sem peles e sem 
sementes, através de processos 
tecnológicos adequados. Produto simples, 
concentrado, grau brix mínimo de 18%. 
Ingredientes: Tomate, açúcar e sal. 
Informações nutricionais na porção de 30g: 
carboidratos: 2,8 a 4,2g; proteínas 0,5 a 
0,9g; gorduras totais: 0 gramas; fibra 
alimentar: 0,6 a 0,9g, sódio: máximo de 
130mg. Características Gerais: será 

 R$ 10,51  
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tolerada a adição de 1% de açúcar e 5% 
de cloreto de sódio. Deverá ser isento de 
fermentações e não indicar processamento 
defeituoso. Características organolépticas: 
Aspecto: massa mole, Cor: vermelha, 
cheiro e sabor: próprios. Características 
Físico-químicas: Extrato de tomate simples 
concentrado: substância seca, menos 
cloreto de sódio, mínimo: 18% p/p. 
Embalagem primária: Tetrapak, latas ou 
Bag, contendo de 800 a 1.100 gramas, 
contendo nome e endereço do fabricante, 
nº do lote, marca do produto, data de 
validade. Embalagem secundária: Caixa de 
papelão reforçado contendo nome e 
endereço do fabricante, número do lote, 
marca do produto, data de validade. Não 
poderá apresentar ferrugem, amassadura, 
ou abaulamento. Validade mínima: 12 
meses a partir da data de fabricação. 
 

57 1192 QUILO EXTRATO DE TOMATE: Produto 
resultante da concentração da polpa de 
tomates maduros e sãos do tomateiro 
(Solanum Licopersicum), sem peles e sem 
sementes, através de processos 
tecnológicos adequados. Produto simples, 
concentrado, grau brix mínimo de 18%. 
Ingredientes: Tomate, açúcar e sal. 
Informações nutricionais na porção de 30g: 
carboidratos: 2,8 a 4,2g; proteínas 0,5 a 
0,9g; gorduras totais: 0 gramas; fibra 
alimentar: 0,6 a 0,9g, sódio: máximo de 
130mg. Características Gerais: será 
tolerada a adição de 1% de açúcar e 5% 
de cloreto de sódio. Deverá ser isento de 
fermentações e não indicar processamento 
defeituoso. Características organolépticas: 
Aspecto: massa mole, Cor: vermelha, 
cheiro e sabor: próprios. Características 
Físico-químicas: Extrato de tomate simples 
concentrado: substância seca, menos 
cloreto de sódio, mínimo: 18% p/p. 
Embalagem primária: Tetrapak, latas ou 
Bag, contendo de 800 a 1.100 gramas, 
contendo nome e endereço do fabricante, 
nº do lote, marca do produto, data de 
validade. Embalagem secundária: Caixa de 
papelão reforçado contendo nome e 
endereço do fabricante, número do lote, 
marca do produto, data de validade. Não 

 R$ 10,51  
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poderá apresentar ferrugem, amassadura, 
ou abaulamento. Validade mínima: 12 
meses a partir da data de fabricação. 

 

II – FICA ADIADA A DATA DA REALIZAÇÃO PARA 19 DE OUTUBRO DE 2018     
       HORÁRIO: a partir das 09:30 horas 
 
III – Ficam ratificados na integra os demais itens do edital 
 

Piracaia, 02 de outubro de 2018. 

 

 

 

Dr. Jose Silvino Cintra 

Prefeito Municipal 


