
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 

 

ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1745/2022 

PREGAO ELETRÔNICO Nº 24/2022  

 
1º Adendo ao Pregão Eletrônico n° 24/2022, que tem como objeto o Registro de 
Preços para AQUISIÇÃO DE PÃES, FRIOS (BEBIDAS LACTEAS, IOGURTES, 
MANTEIGAS E EMBUTIDOS) E CARNES, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA 
MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. 
 
No Termo de Referência, nas quantidades do lotes abaixo, onde se lê:  
 

Lote Descrição UN Quant. Valor 
UN 

Valor 
total 

08 

CHARQUE Charque: carne de charque 
tipo dianteira de 1° qualidade, 
embalado à vácuo com validade, não 
deve apresentar odor de ranço, nem 
depósitos de líquido na embalagem 
primária, devendo se apresentar em 
perfeito estado de conservação. 
Aspecto: bloco de consistência firme, 
Cor: característica, Cheiro: 
característico, Sabor: característico. 
Ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. O produto deverá ser embalado 
a vácuo, a embalagem primá ria do 
produto deverá ser do tipo plástica 
resistente. Cada embalagem deverá 
apresentar peso líquido de 01 Kg. No 
rótulo da embalagem primária e 
secundária deverão constar 
principalmente, de forma clara, as 
seguintes informações: Identificação do 
produto, inclusive a marca; Nome e 
endereço do fabricante; Lista de 
ingredientes; Conteúdos líquidos; Data 
de fabricação; Data de validade ou 
prazo máximo para consumo e número 
do lote. 

KG 1.775 54,12 72.087,84 

20 
MUSSARELA PEÇA Queijo, tipo 
mussarela, de boa procedência, sem 

PÇ 730 158,65 86.940,20 
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apresentar mofo ou inconformidades. 
Na embalagem deverá constar a data de 
fabricação, de validade e o número do 
lote. Deve estar registrado no 
Ministério de Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. Embalado a vácuo, 
em plástico transparente, atóxico com 
peso aproximado de 4 kg. 

 
Leia-se:  
 

Lote Descrição UN Quant. Valor 
UN 

Valor 
total 

08 

CHARQUE Charque: carne de charque 
tipo dianteira de 1° qualidade, 
embalado à vácuo com validade, não 
deve apresentar odor de ranço, nem 
depósitos de líquido na embalagem 
primária, devendo se apresentar em 
perfeito estado de conservação. 
Aspecto: bloco de consistência firme, 
Cor: característica, Cheiro: 
característico, Sabor: característico. 
Ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. O produto deverá ser embalado 
a vácuo, a embalagem primá ria do 
produto deverá ser do tipo plástica 
resistente. Cada embalagem deverá 
apresentar peso líquido de 01 Kg. No 
rótulo da embalagem primária e 
secundária deverão constar 
principalmente, de forma clara, as 
seguintes informações: Identificação do 
produto, inclusive a marca; Nome e 
endereço do fabricante; Lista de 
ingredientes; Conteúdos líquidos; Data 
de fabricação; Data de validade ou 
prazo máximo para consumo e número 
do lote. 

KG 1332 54,12 72.087,84 

20 
MUSSARELA PEÇA Queijo, tipo 
mussarela, de boa procedência, sem 

PÇ 548 158,65 86.940,20 
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apresentar mofo ou inconformidades. 
Na embalagem deverá constar a data de 
fabricação, de validade e o número do 
lote. Deve estar registrado no 
Ministério de Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. Embalado a vácuo, 
em plástico transparente, atóxico com 
peso aproximado de 4 kg. 

 
Informamos ainda que o valor total dos referidos lotes estão corretos, 
retificando apenas suas respectivas quantidades.  
 
O presente adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação do 
Pregão Eletrônico n° 24/2022, ficando ratificada todas as demais itens e 
condições do edital. 
 
MANTEM- SE A DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA 
DE PREÇOS: 06 de junho de 2022 as 09:00 horas (Horário de Brasilia), no 
endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br 
 
RETIRADA DO EDITAL: O Edital deve ser obtido exclusivamente no Site da 
Prefeitura Municipal, htpp://www.sidrolandia.ms.gov.br/ no link “licitações” 
bem como no endereço: www.licitacoes-e.com.br. 

 
Sidrolândia-MS, 01 de junho de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS 

Pregoeiro 
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