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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL CRF Nº 031/2014.
(RETIFICAÇÃO)

Torno público, para conhecimento dos interessados, A RETIFICAÇÃO do Edital 
031/2014, de 08/10/2014, publicado na Imprensa Oficial dia 10/10/2014, nos termos da Lei Federal 
nº  10.520  de  17/07/2002,  Decreto  7892/2013,  e,  subsidiariamente,  pela  Lei  nº.  8.666/93,  de 
21/06/93, e suas alterações, demais legislações pertinentes, a licitação na modalidade “PREGÃO”, 
tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", pvisando o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições de 
café, açúcar, leite, água mineral e adoçante líquido para uso interno do CRF/SC. A alteração se deu 
apenas na descrição do item 01 do Objeto constante do anexo I com a seguinte redação:

[...]

PREGÃO PRESENCIAL CRF Nº 031/2014.

1 - DO OBJETO

Constitui  objeto do presente Edital  o  registro de preços  para eventual  aquisição  de gêneros  de 
alimentação, conforme descrição abaixo
[…]

Item Descrição Quantidade 
Estimada

01 Café Extra Forte - CATEGORIA SUPERIOR, com aroma e sabor intenso, em pó 
homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos tipo 6 COB, com no  máximo 10% em peso 
de grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos (PVA) e ausente de grãos preto-verde e 
fermentados, gosto predominante de café arábica, admitindo-se café robusta (conilon), com 
classificação de bebida Mole a Rio, isento de Rio Zona. Embalagem: acondicionado em 
embalagem à VÁCUO, em pacotes de 500 (quinhentos) gramas, com prazo de validade 
mínimo de 1 (um) ano, a contar do mês em que ocorrer a entrega do produto no CRF/SC.  A 
marca do café ofertado deverá possuir:
· Certificado no PQC – Programa de Qualidade do Café, da ABIC na Categoria Superior, 
válido; ou 
· Laudo de avaliação do café, com nota de Qualidade Global igual ou maior que 6,0 na Escala 
Sensorial do Café, emitido pelo ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos - Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo), ou por laboratório credenciado pela REBLAS (Rede Brasileira de 
Laboratórios Analíticos de Saúde)/ANVISA, ou por outro laboratório qualificado.
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[...]

Florianópolis, 20 de outubro de 2014.

Hortência Salett Muller Tierling
Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina
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