HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA
CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE
GOVERNO DESÃO JOÃO DA BOA VISTA

Divinolândia, 03 de setembro de 2018

Prezados senhores interessados
Esta comissão de Julgamento de Licitação do Conderg – Hospital Regional de
Divinolândia, esclarece através deste, alterações feita no Edital de Licitação na
Modalidade Pregão Presencial Nº 61/2018, objetivando a AQUISIÇÃO DE LEITE E
DERIVADOS para o Conderg - Hospital Regional de Divinolândia

ONDE SE LIA:
Anexo I – Folheto Descritivo
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) 061/2018
PROCESSO n°: 1058/2018
DATA DA REALIZAÇÃO: 17/09/2018
HORÁRIO: a partir das 10:30 horas
LOCAL: CONDERG Hospital Regional de Divinolândia – SP, Avenida Leonor
Mendes de Barros 626 Divinolândia –SP.
ITEM

QUANT

UNID

01

36600

Litros

02

416

Quilos

MARCAS PRÉAPROVADAS
LEITE
PASTEURIZADO
INTEGRAL POLIMINAS
HOMOGENEIZADO, conservado entre 4,0 a 4,5 graus SAN MARIANA
centígrados, teor de matéria gorda mínima de 3,0%;
validade mínima de 5 dias a contar da data de
entrega, envasado em embalagens de 1 litro, saco de
polietileno de baixa densidade, resistente; e suas
condições deverão estar de acordo com IN n. 62/2011
(SIF) ou Resoluções SAA n.03 e 04 de 2008 (SISP). No
ato da entrega o leite deve apresentar temperatura de
até 7ºC.
**Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos administrativos determinados. Não
serão aceitos com menos de 5 dias da data de
validade.
QUEIJO TIPO MUSSARELA; embalado em plástico MULTIBOM
inviolável, SELADO A VÁCUO, com validade mínima BASILAC
de 02 meses a contar da entrega, e suas condições VILAS MINAS
deverão estar de acordo com a Portaria n.364/97 e
Portaria n.146/96. Embalagem: peça com 3,5 (três e
meio) a 04 (quatro) kg.
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03

864

Litros

04

864

Litros

05

1200

Litros

Todas as especificações devem constar na
embalagem, como: ingredientes, lote, data de
fabricação, marca e data de validade.
**Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos administrativos determinados.
LEITE UHT DESNATADO; teor de matéria gorda no
máximo de 0,5%; e com validade mínima na data da
entrega de 120 dias, embalado em caixa cartonada e
aluminizado contendo 1 litro; e suas condições deverão
estar de acordo com registro no Ministério da
Agricultura/SIF/Dipoa sob nº0077/3988, Portaria 370, de
04/09/97 e suas alterações.
*Não serão aceitos produtos com menos de 120 dias
da data de validade.
**produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
proced. administrativos determinados pelo mapa.
LEITE UHT/UAT INTEGRAL, com teor de matéria gorda
de no mínimo de 3%; e com validade mínima de 120
dias a contar da entrega, com embalagem em caixa
cartonada e aluminizada, contendo 1 litro e suas
condições deverão estar de acordo com registro no
Ministério da Agricultura/SIF/Dipoa sob nº0077/3988,
Portaria 370, de 04/09/97 e suas alterações.
*Não serão aceitos produtos com menos de 120 dias
da data de validade.
**produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos administrativos determinados.
BEBIDA LACTEA FERMENTADA C/ AÇÚCAR
SABORIZADA (SABOR MORANGO), elaborada a partir
do leite e/ou leite reconstituído, soro de leite, açúcar,
polpa de fruta, composto de estabilizante pectina e
amido
modificado,
acidulante,
conservante,
aromatizante, corante, espessante pectina, sabor
morango, em consistência espessa de néctar a mel;
conservação entre 1 a 10 graus centígrados; validade
mínima de 45 dias a contar da data de entrega;
acondicionado em saco plástico de polietileno (sache)
contendo 1 litro e suas condições deverão estar de
acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério
da saúde.
* Produto deverá apresentar selo de inspeção federal
(SIF) ou estadual (SISP);
** Sua consistência deverá ser espessa, será
realizada análise prévia;
*** Não serão aceitos produtos com menos de 40
dias da data de validade, a contar da data de entrega.
*Produto sujeito a verificação no ato da entrega e aos
procedimentos administrativos determinados pela
ANVISA.
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ARGENZIO

POLIMINAS
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LEIA SE:
Anexo I – Folheto Descritivo
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) 061/2018
PROCESSO n°: 1058/2018
DATA DA REALIZAÇÃO: 17/09/2018
HORÁRIO: a partir das 10:30 horas
LOCAL: CONDERG Hospital Regional de Divinolândia – SP, Avenida Leonor
Mendes de Barros 626 Divinolândia –SP.
ITEM

QUANT

UNID

01

36600

Litros

02

456

Quilos

03

864

Litros

MARCAS PRÉAPROVADAS
LEITE
PASTEURIZADO
INTEGRAL POLIMINAS
HOMOGENEIZADO, conservado entre 4,0 a 4,5 graus SAN MARIANA
centígrados, teor de matéria gorda mínima de 3,0%;
validade mínima de 5 dias a contar da data de
entrega, envasado em embalagens de 1 litro, saco de
polietileno de baixa densidade, resistente; e suas
condições deverão estar de acordo com IN n. 62/2011
(SIF) ou Resoluções SAA n.03 e 04 de 2008 (SISP). No
ato da entrega o leite deve apresentar temperatura de
até 7ºC.
**Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos administrativos determinados. Não
serão aceitos com menos de 5 dias da data de
validade.
QUEIJO TIPO MUSSARELA; embalado em plástico MULTIBOM
inviolável, SELADO A VÁCUO, com validade mínima BASILAC
de 02 meses a contar da entrega, e suas condições VILAS MINAS
deverão estar de acordo com a Portaria n.364/97 e
Portaria n.146/96. Embalagem: peça com 3,5 (três e
meio) a 04 (quatro) kg.
Todas as especificações devem constar na
embalagem, como: ingredientes, lote, data de
fabricação, marca e data de validade.
**Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos administrativos determinados.
LEITE UHT DESNATADO; teor de matéria gorda no ARGENZIO
máximo de 0,5%; e com validade mínima na data da
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04

36600

Litros

05

1200

Litros

entrega de 120 dias, embalado em caixa cartonada e
aluminizado contendo 1 litro; e suas condições deverão
estar de acordo com registro no Ministério da
Agricultura/SIF/Dipoa sob nº0077/3988, Portaria 370, de
04/09/97 e suas alterações.
*Não serão aceitos produtos com menos de 120 dias
da data de validade.
**produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
proced. administrativos determinados pelo mapa.
LEITE UHT/UAT INTEGRAL, com teor de matéria gorda ARGENZIO
de no mínimo de 3%; e com validade mínima de 120
dias a contar da entrega, com embalagem em caixa
cartonada e aluminizada, contendo 1 litro e suas
condições deverão estar de acordo com registro no
Ministério da Agricultura/SIF/Dipoa sob nº0077/3988,
Portaria 370, de 04/09/97 e suas alterações.
*Não serão aceitos produtos com menos de 120 dias
da data de validade.
**produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos administrativos determinados.
BEBIDA LACTEA FERMENTADA C/ AÇÚCAR POLIMINAS
SABORIZADA (SABOR MORANGO), elaborada a partir ARGENZIO
do leite e/ou leite reconstituído, soro de leite, açúcar,
polpa de fruta, composto de estabilizante pectina e
amido
modificado,
acidulante,
conservante,
aromatizante, corante, espessante pectina, sabor
morango, em consistência espessa de néctar a mel;
conservação entre 1 a 10 graus centígrados; validade
mínima de 45 dias a contar da data de entrega;
acondicionado em saco plástico de polietileno (sache)
contendo 1 litro e suas condições deverão estar de
acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério
da saúde.
* Produto deverá apresentar selo de inspeção federal
(SIF) ou estadual (SISP);
** Sua consistência deverá ser espessa, será
realizada análise prévia;
*** Não serão aceitos produtos com menos de 40
dias da data de validade, a contar da data de entrega.
*Produto sujeito a verificação no ato da entrega e aos
procedimentos administrativos determinados pela
ANVISA.
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