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AVISO  
 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2018 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO-GO, por intermédio da Pregoeira Oficial, TORNA PÚBLICO para o 

conhecimento dos interessados que edital Pregão Registro de Preços para aquisição eventual, futura e 

parcelada de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, atendendo as necessidades do Fundo 

Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação do município de São Simão-GO, que passa a 

vigorar com o seguinte texto:  

 

Item 01 - ABACAXI-- graúdo de primeira qualidade. Fruto procedente de planta sadia, destinado ao 
consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da 
variedade,possuir grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, mantendo 
a qualidade ideal para o consumo mediato e imediato. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas 
por insetos,não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, 
estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos e de resíduos de fertilizantes. 
Sugestão: variedade pérola, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 
 
Onde se lê:  Quantidade 200 
 
Leia-se: Quantidade 2000 
 
 
Item 17- ALMONDEGA BOVINA O produto deverá ser obtido a partir de animais sadios abatidos sob 
inspeção sanitária. A mistura de carne moída de carne bovina, deverá sermoldada na forma arredondada, 
de tamanho uniforme, deverá apresentar se livre deparasitas e de qualquer substância contaminante que 
possa alterá-lo ou encobriralguma alteração. As almôndegas deverão apresentar tamanhos uniformes, 
ser livres de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo nasuperfície, com 
coloração normal. Cada unidade deverá pesar aproximadamente 25(vintee cinco) gramas e ser congelada 
à temperatura de -15ºC e transportado emtemperaturas inferiores a -8°C. O produto deverá estar 
identificado, com rótulocontendoregistro do produto de acordo com a legislação vigente. E suas condições 
deverão estar de acordo com a NTA-3 (Decreto 12486, de 20/10/78 e (MA.2244/97). Validade: 07 (sete) 
dias. (3825-3 - UF 003) obs.: quantidade excessiva de gordura no interior da embalagem será devolvida. 
 
Onde se lê:  Quantidade 200 
 
Leia-se: Quantidade 2000 
 
 
Item 33 - BIFE (PATINHO)-bife, no máximo 10% de gordura, com aspecto, cor, cheiro e saborpróprio, 
embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 5 kg, esuas condições deverão estar de 
acordo com a NTA-3 (Decreto 12486, de 20/10/78)e (MA.2244/97). Validade: 04 (quatro) dias. (3832-6 - 
UF 003). obs.: quantidadeexcessiva de gordura no interior da embalagem será devolvida 
 
Onde se lê: Quantidade 200 
 
Leia-se: Quantidade 2000 
 
 
Item 52 - CARNE PANELA (MUSCULO )-), carne bovina, em corte de cubos de pá, pequenos, limpos, 
isento de tecido conjuntivo de revestimento. Deve apresentar cor e odor característicos, e suas condições 
deverão estar de acordo com a NTA-3 (Decreto 12486, de 20/10/78 e (MA.2244/97). Validade: 07 (sete) 
dias. (3825-3 - UF 003) obs.:quantidade excessiva de gordura no interior da embalagem será devolvida.  
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Onde se lê: Quantidade 200 
 
Leia-se: Quantidade 2000 
 
Item 53 - COSTELINHA SUINA - CARNE SUINA COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, 
ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA DE 
REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, ACONDICIONADA  EM SACO DE POLIETILENO, DEVIDAMENTE 
FECHADO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-05(DECRETO 
12.486/78),(IN N 4/03/00 SDA)E (DEC. MA 2244-/91) E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATODA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA. 
 
Onde se lê: Quantidade 100 
 
Leia-se: Quantidade 1000 
 
  
Item 77 - COUVE FLOR- Parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem 
traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem apresentar aroma, 
coloração e tamanhos uniformes e típicos da variedade. Não são permitidos defeitos nas verduras que 
lhe alterem a sua conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem ser procedentes 
de vegetais genuínos e sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares, estarem livresde insetos e 
enfermidades assim como seus danos, estar isentas de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Quanto às características microbiológicas, asverduras deverão obedecer aos padrões 
estabelecidos pela ANVISA. Totalmente livres de sujidades e parasitas, de acordo com a resolução 12/78 
da CNNPA.  
 
Onde se lê: Quantidade 100 
 
Leia-se: Quantidade 1000 
 
 
Item 106 - FILÉ DE FRANGO, sem ossos, com padrões microbiológicos, físico-químicos, microscópicos 
e sensoriais que atendem as normas sanitárias vigentes. Embalagem primária: embalagem lacrada e 
rotulada de acordo com a legislação vigente. Embalagem secundária, Rotulo contendo data fabricação, 
validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-
76(Dec. 12486 de 20/10/780 e (MA. 2244/97). Produto de referência Perdigão, Sadia, Super Frango 
ouproduto similar, ou de melhor qualidade. "Obs.:  A MARCA BELLO NÃO SERÁ ACEITA,DEVIDO NÃO 
ATENDER A QUALIDADE DESEJADA."  
 
Onde se lê: Quantidade 200 
 
Leia-se: Quantidade 2000 
 
 
Item 126 - JILÓ Produto fresco com a ausência de oxidação (início de putrefação ou até mesmo  
machucados  causados pelo transporte livre de fertilizantes).Bem desenvolvido, de tamanho médio, isento 
de larvas ou parasitas, bem como de danos por estes provocados. Pouco tempo de estocagem. Fornecido 
em embalagens limpas, secas, de material que não provoque alterações externas ou internas nos 
produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos.  
 
Onde se lê: Quantidade 100 
 
Leia-se: Quantidade 1000 
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Item 169 –  Ovos: Brancos, de galinha, Grande. Manipulado em condições higiênicas e provenientes e 
animais sadios. Isentos de sujidades, trincos e quebraduras na casca. Deprodução recente e embalados 
em cartelas de 30 unidades, protegidos por filme dePVC , devidamente destacando o nome do produtor, 
carimbo do SIF ou SISP, data da embalagem e validade, tipo grande, assim como as condições de 
armazenamento. Podendo ser acondicionados em caixas de papelão com tampa. 
 
Onde se lê: Quantidade 100 
 
Leia-se: Quantidade 1000 
 
 
Item 180 – PERNIL EM PEDAÇOS  parte traseira sem osso inteiro, carne suína; com aspecto normal, 
firme, sem umidade; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura de refrigeração 
adequada; acondicionada em saco de polietileno, devidamente fechado; e suas condições deverão estar 
de acordo com a nta-05(decreto 12.486/78)e (IN n. 4/03/00 SDA) e suas posteriores alterações; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria 
da agricultura. Deverão estar de acordo com a Nta 05 (Dec. 12486/78) E (Dec. Ma 2244-/91). 
 
Onde se lê: Quantidade 200 
 
Leia-se: Quantidade 2000 
 
 
Item 190 – REFRIGERANTE   200 ml. Os sabores devem ser variados, contendo as seguintes 
composições: Cola - (Água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, corante amarelo IV, acidulante 
INS 338 e aroma natural. Não contém glúten, não alcoólico);Laranja - (Água gaseificada, açúcar, suco 
natural de laranja, 10%, aroma artificial, acidulante INS 330, conservador INS 211, estabilizantes INS 444 
e INS 480,corante artificial INS 110. Não contém glúten, não alcoólico); Uva - (Água gaseificada, açúcar, 
suco natural de uva 10%, acidulantes INS 330, conservador INS 211, corantes artificais INS 123, INS 133 
e tratarzina, aroma sintético artificial, não contém glúten, não alcoólico); Guaraná - (Água gaseificada, 
açúcar, semente de guaraná, 0,025%, acidulante INS 330, corante amarelo IV, aroma sintético idêntico 
ao natural, conservador INS 211, não contém glúten, não alcoólico) e Limão (Água gaseificada, açúcar, 
suco natural de limão 2,5%, aroma natural, acidulante INS 330, e conservador INS 211. Não contém 
glúten, não alcoólico). 
 
Onde se lê: Quantidade 100 
 
Leia-se: Quantidade 1000 
 
 
São Simão-GO, aos 25 dias do mês de setembro de 2018. 

 
Gracielle Souza Pereira 

Pregoeira Oficial  
 


