
 
1ª ALTERAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014. 
 
 
 
 

O Dr. Luiz Francisco Ruiz de Oliveira, Diretor Superintendente do Serviço 
Autônomo Municipal de Saúde – SAMS de Ibitinga, comunica aos interessados sobre a 
retificação do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014 supracitado, referente ao 
ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO, item 1.10, (biscoito doce). 
 

Tais alterações são devidas a erros de digitação na informação nutricional e ou 
informações complementares na descrição e características dos produtos, que compõe as 
cestas básicas.  
 

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO passa a ter a seguinte redação na 
descrição e características a informação nutricional: 
 
 

1.10 – 01 pacote de biscoito doce com 500g. Ingredientes mínimos: farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, 
amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de amônio, 
bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja, 
melhoradores de farinha metabissulfito de sódio protease e aromatizante. Contém 
glútem. Deverá possuir tabela nutricional impressa na embalagem igual ou superior ao 
descrito abaixo: 
 
 
 

Informação Nutricional 
Porção de 30 g (6 ½ unidades) 

Quantidade por porção %VD(*) 
 

Valor energético 130 kcal = 548 kJ 6% 
Carboidratos 23 g 8% 
Proteínas 2,8 g 4% 
Gorduras Totais 2,9 g 5% 
Gorduras Saturadas 1,1 g 5% 
Gorduras Trans 0 g ** 
Fibra Alimentar 0,6 g 2% 
Sódio 94 mg 4% 
*% - Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 Kj. 
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
** - Valores diários de referência não estabelecido. 
 

 



Ficam inalteradas as demais cláusulas do instrumento convocatório, inclusive os 
demais produtos que compõe as cestas básicas. 
 

Tais alterações são amparadas no Art. 21, § 4º, da Lei Federal 8.666/93. 
 

Uma vez que a alteração em tela afeta a formulação da proposta de financeira, 
ficam alteradas as datas de apresentação das amostras bem como da sessão de 
processamento do Pregão Presencial 03/2014 para as 09h30min do dia 20 de fevereiro 
de 2014. 
 

A presente informação será publicada pelos mesmos meios em que se deu a 
publicação do extrato de Edital. 
 
 

Ibitinga, em 05 de fevereiro de 2.014. 
 
 

Dr. Luiz Francisco Ruiz de Oliveira                    
Diretor Superintendente 

 


