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Prefeitura Municipal de
Castro Alves publica:
• Errata do PP 052/2018 na Planilha do Anexo I.
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Licitações
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

ERRATA DO PP 052/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ Nº. 13.693.122/0001-52
Na planilha do Anexo I
ONDE SE LÊ:
LOTE 01
ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO

Refeição, composto por: 02 (duas) guarnições: Feijão, Arroz ou Macarrão.
01 (um) tipo de salada: vegetais cozidos ou salada crua
01(uma) proteína: Frango, bovino, peixe, suíno ou caprino.
Peso minimo de Refeição 700 g por pessoa
01 Suco de frutas da época 300 ml.
01 Sobremesa (fruta, doce de leite ou doce de banana etc.) porção de 100 g.
Sopa de Legumes com carne ou frango (vegetais cozidos) 500 g.

QTDE

5.000

500

Fornecimento de refeições prontas em sistema "self service" pratos variados,
servidas no restaurante composto por:
Peso por pessoa 700g
01 tipo de salada
01 tipo de arroz (branco, a grega, brócolis)
01 tipo de carne de primeira (vermelha ou branca - frango ou suína)
3.000
Pessoa;
01 tipo de massa (espaguete)
01 guarnição (farofa, creme de milho, creme de espinafre, creme de abóbora,
purê de batata
01 tipo de sobremesa (mousse, flan, sorvete, pavê, creme, doce típico, torta
doce)
01 tipo de suco de fruta (natural ou polpa) – mínimo 200 ml por pessoa;
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COMPOSTO POR:
02 tipos de frios (queijo e presunto) – mínimo de 100g por pessoa;
Manteiga – mínimo de 25 g por pessoa;
Cesta de Pães – mínimo 03 tipos de pães (a escolher: pão francês, baquete) –
mínimo de 150g por pessoa;
Torrada – mínimo de 100g por pessoa;
02 tipos de bolo – mínimo de 02 porções de 100g cada por pessoa;
3.000
04 tipos de frutas ou salada de frutas com no mínimo 04 tipos de frutas – mínimo
de 120g por pessoa;
02 tipos de suco de fruta (natural ou polpa) – mínimo de 200 ml por pessoa;
Leite – mínimo de 150 ml por pessoa;
Chocolate quente OU frio (bebida) – mínimo de 200 ml por pessoa;
Café preto, com e sem açúcar – mínimo 100 ml por pessoa;
Sache de açúcar e adoçante, em quantidade proporcional ao número de
pessoas.

LEIA-SE:
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

LOTE 01
ITEM

DESCRIÇÃO

1

Refeição, composto por: 02 (duas) guarnições: Feijão, Arroz ou
Macarrão.
01 (um) tipo de salada: vegetais cozidos ou salada crua
01(uma) proteína: Frango, bovino, peixe, suíno ou caprino.
Peso minimo de Refeição 700 g por pessoa
01 Suco de frutas da época 300 ml.
01 Sobremesa (fruta, doce de leite ou doce de banana etc.) porção
de 100 g.

2

3

4

Sopa de Legumes com carne ou frango (vegetais cozidos) 500 g.
Fornecimento de refeições prontas em sistema "self service" pratos
variados, servidas no restaurante composto por:
Peso por pessoa 700g
01 tipo de salada
01 tipo de arroz (branco, a grega, brócolis)
01 tipo de carne de primeira (vermelha ou branca - frango ou suína)
Pessoa;
01 tipo de massa (espaguete)
01 guarnição (farofa, creme de milho, creme de espinafre, creme de
abóbora, purê de batata
01 tipo de sobremesa (mousse, flan, sorvete, pavê, creme, doce
típico, torta doce)
01 tipo de suco de fruta (natural ou polpa) – mínimo 200 ml por
pessoa;
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COMPOSTO POR:
02 tipos de frios (queijo e presunto) – mínimo de 100g por pessoa;
Manteiga – mínimo de 25 g por pessoa;
Cesta de Pães – mínimo 03 tipos de pães (a escolher: pão francês,
baquete) – mínimo de 150g por pessoa;
Torrada – mínimo de 100g por pessoa;
02 tipos de bolo – mínimo de 02 porções de 100g cada por pessoa;
04 tipos de frutas ou salada de frutas com no mínimo 04 tipos de
frutas – mínimo de 120g por pessoa;
02 tipos de suco de fruta (natural ou polpa) – mínimo de 200 ml por
pessoa;
Leite – mínimo de 150 ml por pessoa;
Chocolate quente OU frio (bebida) – mínimo de 200 ml por pessoa;
Café preto, com e sem açúcar – mínimo 100 ml por pessoa;
Sache de açúcar e adoçante, em quantidade proporcional ao
número de pessoas.

QTDE

10.000

1000

10.000

8.000

Fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, nos termos do art. 21§4º da Lei
8.666/2016, com data de reabertura do certame para o dia 01/11/2018às 10:00 horas
.

Castro Alves – BA, 19 de Outubro de 2018.
HADSON EVANGELISTA DE SANTOS
Pregoeiro
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