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ERRATA DA CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2020 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23107.011694/2019-36 

 

Leia com atenção a notícia abaixo para acompanhar as mudanças na Chamada 

Pública Nº 01/2020, sobre a Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 

destinada a Universidade Federal do Acre – UFAC, por meio da modalidade Compra 

Institucional, do PAA. 

Fica RETIFICADO O EDITAL da Chamada Pública em epígrafe da seguinte forma: 

ITEM 01. OBJETO e Anexo I – Termo de Referência, conforme segue: 

ONDE SE LÊ: Na ordem sequencial dos itens; 

 

54. 

Polpa de Maracujá, natural e congelada, 

embalagem com peso líquido de 01 kg, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data 

de fabricação ou prazo de validade, peso líquido e 

de acordo com as Normas e/ou Resoluções da 

ANVISA/MS. Prazo de validade mínimo 6 meses a 

partir da entrega do produto. 

 

 

7.000 

 

 

Quilo 

 
 

12,00 

 
 

84.000,00 

55. 

Polpa de Graviola, natural e congelada, 

embalagem com peso líquido de 01 kg, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data 

de fabricação ou prazo de validade, peso líquido e 

de acordo com as Normas e/ou Resoluções da 

ANVISA/MS. Prazo de validade mínimo 6 meses a 

partir da entrega do produto. 

 

 

11.000 

 

 

Quilo 

 
 

12,00 

 
 

132.000,00 

54. 

Iogurte de sabores variados, refrigerado, em 
embalagem plástica lacrado, com peso líquido 
mínimo de 100 ml, contendo externamente os 
dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade de produto e atender as exigências do 
ministério da agricultura, do regulamento da 
inspeção industrial e sanitária de produtos de 
origem animal e das especificações da IN 
nº46/2007 (MAPA), número do registro e 
carimbo de inspeção do Serviço de Inspeção 
Federal – SIF ou do Serviço de Inspeção Estadual 
- SIE ou do Serviço de Inspeção Municipal – SIM. 
Conservação em ambiente refrigerado 
Composição mínima: leite pasteurizado integral e 
ou leite reconstituído integral, calda de sabores 
variados e fermento lácteo. Prazo de validade 
mínimo de 07 dias a partir da entrega do produto. 

 

 

28.000 

 

 

unidades  

 
 

0,90 

 
 

25.200,00 

55. 

Queijo mussarela, fatiado, acondicionada em 
embalagem plástica apropriada, transparente, 
limpa, resistente e inviolável. A embalagem deve 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto, número do registro e 
carimbo de inspeção do Serviço de Inspeção 
Federal – SIF ou do Serviço de Inspeção Estadual 
- SIE ou do Serviço de Inspeção Municipal – SIM. 
Conservação em ambiente refrigerado. Prazo de 
validade mínimo de 07 dias a partir da entrega do 
produto. 

 

 

1.076 

 

 

Quilo  

 
 

21,45 

 
 

23.080,20 
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LEIA-SE:  

 

54. 

Polpa de Maracujá, natural e congelada, 

embalagem com peso líquido de 01 kg, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data 

de fabricação ou prazo de validade, peso líquido e 

de acordo com as Normas e/ou Resoluções da 

ANVISA/MS. Prazo de validade mínimo 6 meses a 

partir da entrega do produto. 

 

 

7.000 

 

 

Quilo 

 
 

12,00 

 
 

84.000,00 

55. 

Polpa de Graviola, natural e congelada, 

embalagem com peso líquido de 01 kg, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data 

de fabricação ou prazo de validade, peso líquido e 

de acordo com as Normas e/ou Resoluções da 

ANVISA/MS. Prazo de validade mínimo 6 meses a 

partir da entrega do produto. 

 

 

11.000 

 

 

Quilo 

 
 

12,00 

 
 

132.000,00 

56. 

Iogurte de sabores variados, refrigerado, em 
embalagem plástica lacrado, com peso líquido 
mínimo de 100 ml, contendo externamente os 
dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade de produto e atender as exigências do 
ministério da agricultura, do regulamento da 
inspeção industrial e sanitária de produtos de 
origem animal e das especificações da IN 
nº46/2007 (MAPA), número do registro e 
carimbo de inspeção do Serviço de Inspeção 
Federal – SIF ou do Serviço de Inspeção Estadual 
- SIE ou do Serviço de Inspeção Municipal – SIM. 
Conservação em ambiente refrigerado 
Composição mínima: leite pasteurizado integral e 
ou leite reconstituído integral, calda de sabores 
variados e fermento lácteo. Prazo de validade 
mínimo de 07 dias a partir da entrega do produto. 

 

 

28.000 

 

 

unidades  

 
 

0,90 

 
 

25.200,00 

57. 

Queijo mussarela, fatiado, acondicionada em 
embalagem plástica apropriada, transparente, 
limpa, resistente e inviolável. A embalagem deve 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto, número do registro e 
carimbo de inspeção do Serviço de Inspeção 
Federal – SIF ou do Serviço de Inspeção Estadual 
- SIE ou do Serviço de Inspeção Municipal – SIM. 
Conservação em ambiente refrigerado. Prazo de 
validade mínimo de 07 dias a partir da entrega do 
produto. 

 

 

1.076 

 

 

Quilo  

 
 

21,45 

 
 

23.080,20 

 
Contudo, sem alteração no prazo de abertura do certame. Permanecendo: 

ABERTURA DOS ENVELOPES:  

Dia: 09/03/2020 

Horário: 09:00 horas. 

Local: Campus Universitário – BR 364, KM 04, Bairro Distrito Industrial, CEP: 69.920-900, na Sala de 

Reuniões dos Órgãos dos Colegiados Superiores. 

  Rio Branco – Acre, 05 de março de 2020. 
 

 

Fernando da Silva Souza 
Presidente da CPL 

Portaria Nº 114/2020/UFAC 
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