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RETIFICAÇÃO DO  

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 6/2016 
 

            Fica retificada a descrição do item 12 – Café – da lista contida sob o item 5 do Edital – 
Das Especificações do Objeto e Quantidades, referente ao Pregão Presencial nº. 6/2016, 
Processo Administrativo nº. 375.2016, conforme abaixo: 

 
Onde Consta:  
“Pacotes de café em pó homogêneo torrado e moído, obtido a partir de 100% de grãos 
beneficiados do fruto maduro e de 1ª qualidade, gosto predominante de café arábica, 
permitida a presença de café conilon, bebida dura à Rio e isento de Rio Zona, com os 
pontos de torra moderadamente escura, extra forte, embalados pelo processo de vácuo 
puro em embalagem filme duble wall (PET+Alumínio+ PEBDL), material atóxico, que não 
tenha transcorrido 1/3 de sua validade que deverá estar estampada no rótulo da 
embalagem. A marca deve possuir certificado de gestão de qualidade ISO 9001 e 
participante do programa FSC. Disponibilizados em embalagens de 500 gramas.”. Caixa 
com 20 unidades. Obs. A marca 3 Corações serve apenas como referência de 
identificação do produto. 

 
Que passe a constar: 
“Café em pó homogêneo torrado e moído, predominantemente de café arábica, 
admitindo-se a presença de café conilon, ou Café 100% Arábica, embalado a vácuo, 
embalagem com 500g (CAIXA COM 20 UNIDADES DE 500g CADA). A marca deve possuir 
Certificado no PQC – Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade, ou 
Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade 
Global Mínima de 6,0 pontos na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de 
microscopia do café, livre de impurezas ou certificado de gestão de qualidade ISO 9001.” 
Obs. A marca 3 Corações serve apenas como referência de identificação do produto. 
 
São José dos Pinhais/PR, 16 de agosto de 2016. 
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