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MUNICÍPIO DE LAGES 
  ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                                SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
                                          SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
Lages, 05 de outubro de 2018. 

 
RERRATIFICAÇÃO   

 
REF:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2018 – PML 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
MUNICIPAL. 

 
 

O Município de Lages, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos 
termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos 
interessados as alterações que se fazem necessárias no Anexo I – Termo de Referência do Edital 
em comento: 

 
 Na Descrição dos itens 05 e 08, excluir a expressão: “O produto deverá apresentar selo 

de pureza ABIC”. 
 

 Na Descrição dos itens 04 e 07: 
Onde se lê: Achocolatado em pó sem lactose. Apresentação: Poliéster metalizado laminado com 
polietileno de baixa densidade, pacotes de no mínimo 01Kg, sendo vedada etiquetas sobrepostas. 
Características: Alimento de preparo instantâneo, enriquecido com vitaminas. Ingredientes: Açúcar, 
cacau em pó e mistura vitamínica. Não deve conter glúten, lactose e corante artificial. Embalagens 
constando data de fabricação, data de validade, número do lote do produto e registro no Ministério 
da Saúde. Produto com validade igual ou superior a 09 meses a contar da data de entrega. 
Leia-se: Achocolatado em pó. Apresentação: Poliéster metalizado laminado com polietileno de 
baixa densidade, pacotes de no mínimo 01Kg, sendo vedada etiquetas sobrepostas. 
Características: Alimento de preparo instantâneo, enriquecido com vitaminas. Ingredientes: 
Açúcar, cacau em pó e mistura vitamínica. Não deve conter glúten, lactose e corante artificial 
na sua composição. Embalagens constando data de fabricação, data de validade, número do 
lote do produto e registro no Ministério da Saúde. Produto com validade igual ou superior a 
09 meses a contar da data de entrega. 

 
 Na Descrição dos itens 02, 04 e 07: excluir a expressão: “(...) e registro no Ministério da 

Saúde” 
 

Em consequência, adia-se a data de abertura da sessão, marcada para o dia 
16/10/2018 às 13:30 horas, para o dia 24/10/2018 às 13:30 horas. 

 
 

As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário da Administração e Fazenda 


