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PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013  

PROCESSO Nº 074/2013  

 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, contendo produtos de 1ª (primeira) 

qualidade, com entrega parcelada, pelo período estimado de 12 (doze) meses, 

conforme especificados no ANEXO I. 

 
ONDE SE LÊ: 

 
26 530 Latas de 4,1 

kg 
Extrato de Tomate Simples Concentrado: Produto resultante 
da concentração da polpa de tomates maduros, sem pele, sem 
semente, por processo tecnológico adequado. O Extrato de 
Tomate deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, 
sãos, sem pele e sementes. Será tolerada a adição de 1% de 
açúcar e de 5% de cloreto de sódio. Ingredientes: tomates 
selecionados, açúcar e sal. O produto deverá estar isento de 
fermentações e não indicar processamento defeituoso. 
Característica: Aspecto: massa espessa tipo pasta, cor 
vermelha; cheiro próprio; sabor próprio. O produto deverá 
conter BRIX mínimo de 18. O produto não poderá conter 
sujidades, parasitas e larvas. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem primária de latas adequadas 
com 4,1 kg e embalagem secundária de caixas de papelão 
reforçado. As latas deverão ter o revestimento interno 
apropriado e não poderão estar amassadas, enferrujadas ou 
quaisquer outros aspectos que alterem a qualidade do produto. 
O produto deverá rigorosamente respeitar a legislação vigente. 
Deverá ser apresentado juntamente com a proposta, ficha 
técnica assinado pelo responsável técnico da empresa. O 
vencedor deverá apresentar após encerrada a sessão de 
disputa, laudo com características sensoriais, analise físico-
quimica, analise microbiológicas, microscopias do produto 
sendo de laboratório credenciado a Secretária da Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo com data não superior 
a um ano. A validade deverá ser de no mínimo 12 meses a 
partir da data de entrega. 

 
Leia-se:  

 
26 530 Latas de em 

média 4,08 kg 
Extrato de Tomate Simples Concentrado: Produto resultante 
da concentração da polpa de tomates maduros, sem pele, sem 
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semente, por processo tecnológico adequado. O Extrato de 
Tomate deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, 
sãos, sem pele e sementes. Será tolerada a adição de 1% de 
açúcar e de 5% de cloreto de sódio. Ingredientes: tomates 
selecionados, açúcar e sal. O produto deverá estar isento de 
fermentações e não indicar processamento defeituoso. 
Característica: Aspecto: massa espessa tipo pasta, cor 
vermelha; cheiro próprio; sabor próprio. O produto deverá 
conter BRIX mínimo de 18. O produto não poderá conter 
sujidades, parasitas e larvas. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem primária de latas com peso de 
em média 4,08 kg e embalagem secundária de caixas de 
papelão reforçado. As latas deverão ter o revestimento interno 
apropriado e não poderão estar amassadas, enferrujadas ou 
quaisquer outros aspectos que alterem a qualidade do produto. 
O produto deverá rigorosamente respeitar a legislação vigente. 
Deverá ser apresentado juntamente com a proposta, ficha 
técnica assinado pelo responsável técnico da empresa. O 
vencedor deverá apresentar após encerrada a sessão de 
disputa, laudo com características sensoriais, analise físico-
quimica, analise microbiológicas, microscopias do produto 
sendo de laboratório credenciado a Secretária da Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo com data não superior 
a um ano. A validade deverá ser de no mínimo 12 meses a 
partir da data de entrega. 
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