
ERRATA Nº 1, do Edital 13/2022 - ITB-CCOM/ITB-DAP/ITB-DG/RET/IFBAIANO,  17 de agosto de 2022

CHAMADA PÚBLICA 01/2022 - PNAE

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 23805.250880.2022-17

A DIRETORA GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

— CAMPUS ITABERABA, nomeada pela Portaria n° 279, de 18/03/2022, publicada no DOU em 21/03/2022, no

uso de suas atribuições, e em conformidade no uso de suas atribuições legais delegadas pela Portaria Norma va

nº 13/2022 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 11 de março de 2022, e suas alterações,  resolve:

1. Re ficar o item 1, da tabela presente no elemento (3.1), do 3. DO OBJETO , passando a constar com a seguinte

redação:

ONDE SE LÊ:

Item Descrição Unid Qtde

Valor Médio

Unit.

es mado

R$

Valor Médio

Anual

es mado R$

1

JACA DESIDRATADA: produto pronto pra

consumo, sem adição de açúcares, em

embalagem com aproximadamente 50g, com

dados de iden ficação do produto, marca do

fabricante, prazo de validade mínimo de 180

dias da data da entrega do produto na

ins tuição, peso líquido, informação nutricional.

O transporte e a conservação em condições

adequadas para o consumo com ausência de

sujidades, parasitas e larvas. Caracterís cas

adicionais: produto próprio e pronto para

consumo humano e em conformidade com a

legislação em vigor.

UND 1000 5,00 R$ 2.000,00

LEIA-SE:

Item Descrição Unid Qtde

Valor Médio

Unit.

es mado

R$

Valor Médio

Anual

es mado R$



1

JACA DESIDRATADA: produto pronto pra

consumo, sem adição de açúcares, em

embalagem com aproximadamente 50g, com

dados de iden ficação do produto, marca do

fabricante, prazo de validade mínimo de 180

dias da data da entrega do produto na

ins tuição, peso líquido, informação nutricional.

O transporte e a conservação em condições

adequadas para o consumo com ausência de

sujidades, parasitas e larvas. Caracterís cas

adicionais: produto próprio e pronto para

consumo humano e em conformidade com a

legislação em vigor.

UND 400 5,00 R$ 2.000,00

2. Re ficar o valor "Quan dade", da tabela presente no elemento (8.1), do 8. LOCAL E PERIODICIDADE DE
ENTREGA DOS PRODUTOS, passando a constar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

Produtos Quan dade Local da entrega
Periodicidade de entrega

(semanal, quinzenal)

JACA DESIDRATADA:

produto pronto pra

consumo, sem adição de

açucares, em embalagem

com aproximadamente 50g,

com dados de iden ficação

do produto, marca do

fabricante, prazo de

validade mínimo de 180

dias da data da entrega do

produto na ins tuição, peso

líquido, informação

nutricional. O transporte e

a conservação em

condições adequadas para

o consumo com ausência de

sujidades, parasitas e larvas.

Caracterís cas adicionais:

produto próprio e pronto

para consumo humano e

em conformidade com a

legislação em vigor

1000 UND

Ins tuto Federal Baiano -

Campus Itaberaba. Rodovia

BA-233, Km 04, Itaberaba –

BA, CEP 46880-000, Caixa

Postal 22

1X POR SEMANA



LEIA-SE:

Produtos Quan dade Local da entrega
Periodicidade de entrega

(semanal, quinzenal)

JACA DESIDRATADA:

produto pronto pra

consumo, sem adição de

açucares, em embalagem

com aproximadamente 50g,

com dados de iden ficação

do produto, marca do

fabricante, prazo de

validade mínimo de 180

dias da data da entrega do

produto na ins tuição, peso

líquido, informação

nutricional. O transporte e

a conservação em

condições adequadas para

o consumo com ausência de

sujidades, parasitas e larvas.

Caracterís cas adicionais:

produto próprio e pronto

para consumo humano e

em conformidade com a

legislação em vigor

400 UND

Ins tuto Federal Baiano -

Campus Itaberaba. Rodovia

BA-233, Km 04, Itaberaba –

BA, CEP 46880-000, Caixa

Postal 22

1X POR SEMANA

3. Re ficar o valor "Quan dade", da tabela presente no elemento (1.2), do 1. DO OBJETIVO, do ANEXO I
- PROJETO BÁSICO, passando a constar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

Item Descrição Unid Qtde

Valor Médio

Unit.

es mado

R$

Valor Médio

Anual

es mado R$



1

JACA DESIDRATADA: produto pronto pra

consumo, sem adição de açúcares, em

embalagem com aproximadamente 50g, com

dados de iden ficação do produto, marca do

fabricante, prazo de validade mínimo de 180

dias da data da entrega do produto na

ins tuição, peso líquido, informação nutricional.

O transporte e a conservação em condições

adequadas para o consumo com ausência de

sujidades, parasitas e larvas. Caracterís cas

adicionais: produto próprio e pronto para

consumo humano e em conformidade com a

legislação em vigor.

UND 1000 5,00 R$ 2.000,00

LEIA-SE:

Item Descrição Unid Qtde

Valor Médio

Unit.

es mado

R$

Valor Médio

Anual

es mado R$

1

JACA DESIDRATADA: produto pronto pra

consumo, sem adição de açúcares, em

embalagem com aproximadamente 50g, com

dados de iden ficação do produto, marca do

fabricante, prazo de validade mínimo de 180

dias da data da entrega do produto na

ins tuição, peso líquido, informação nutricional.

O transporte e a conservação em condições

adequadas para o consumo com ausência de

sujidades, parasitas e larvas. Caracterís cas

adicionais: produto próprio e pronto para

consumo humano e em conformidade com a

legislação em vigor.

UND 400 5,00 R$ 2.000,00

4. Re ficar o valor "Quan dade", da tabela presente no elemento (2.1), do 2. DO LOCAL E PERIODICIDADE DA
ENTREGA DOS PRODUTOS, do ANEXO I - PROJETO BÁSICO, passando a constar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:



ITEM ESPECIFICAÇÃO PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE

PERIODICIDADE

DE

ENTREGA/USO

DIÁRIO

1. 

JACA DESIDRATADA: produto pronto pra consumo, sem adição

de açúcares, em embalagem com aproximadamente 50g, com

dados de iden ficação do produto, marca do fabricante, prazo

de validade mínimo de 180 dias da data da entrega do produto

na ins tuição, peso líquido, informação nutricional. O

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

Caracterís cas adicionais: produto próprio e pronto para

consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.

UND 1000
1X POR

SEMANA

LEIA-SE:

ITEM ESPECIFICAÇÃO PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE

PERIODICIDADE

DE

ENTREGA/USO

DIÁRIO

1. 

JACA DESIDRATADA: produto pronto pra consumo, sem adição

de açúcares, em embalagem com aproximadamente 50g, com

dados de iden ficação do produto, marca do fabricante, prazo

de validade mínimo de 180 dias da data da entrega do produto

na ins tuição, peso líquido, informação nutricional. O

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

Caracterís cas adicionais: produto próprio e pronto para

consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.

UND 400
1X POR

SEMANA

5. As demais disposições do Edital 13/2022 - ITB-CCOM/ITB-DAP/ITB-DG/RET/IFBAIANO , de 17 de agosto de

2022, CHAMADA PÚBLICA 01/2022 - PNAE, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 23805.250880.2022-17, seguem

inalteradas.
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