
 
 

 

COMUNICADO 10 - Errata  

 
REF: 01-083473/2022 (CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 - SMSAN) 
 
A Comissão Técnica de Análise de Amostras, Homologação e Cadastro de Marcas e Modelos 
da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, do Chamamento Público nº 
003/2022– cujo objeto é o recebimento de amostras para análise, homologação e 
cadastro de marcas e modelos de produtos de gêneros alimentícios para suprir as 
unidades do Programa Armazém da Família da Prefeitura Municipal de Curitiba, solicita, 
mediante o presente documento, informa a seguinte alteração no Edital de Embasamento: 
 
 

ANEXO III – DESCRITIVO DOS ITENS: 
 
3.1 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 
 
 

• Item 16 - AMENDOIM SALGADO TIPO JAPONÊS (50 g a 500 g) 
       
Onde se lê (segunda coluna / terceira linha – Embalagem primária): 
 Embalagem plástica metalizada (BOPP Met. + PP) 
 
Leia-se (segunda coluna / terceira linha – Embalagem primária):  
Embalagem plástica e/ou metalizada (BOPP Met. + PP) 
 
 

• Item 27 - AVEIA EM FLOCOS (100 g a 200 g) 
 

Onde se lê (segunda coluna / terceira linha – Embalagem primária): 
Sache em plástico laminado 
 
Leia-se (segunda coluna / terceira linha – Embalagem primária):  
Sache em plástico e/ou laminado 
 
 

• Item 28 - AVEIA EM FLOCOS (201 g a 500 g) 
 

Onde se lê (segunda coluna / terceira linha – Embalagem primária): 
Sache em plástico laminado 
 
Leia-se (segunda coluna / terceira linha – Embalagem primária):  
Sache em plástico e/ou laminado 
 
 

• Item 30 - AVEIA EM FLOCOS FINOS (100 g a 200 g) 
 

Onde se lê (segunda coluna / terceira linha – Embalagem primária): 
Sache em plástico laminado 
 
Leia-se (segunda coluna / terceira linha – Embalagem primária):  
Sache em plástico e/ou laminado 
 
 
 



 
 

• Item 31 - AVEIA EM FLOCOS FINOS (201 g a 500 g) 
 

Onde se lê (segunda coluna / terceira linha – Embalagem primária): 
Sache em plástico laminado 
 
Leia-se (segunda coluna / terceira linha – Embalagem primária):  
Sache em plástico e/ou laminado 
 

 

  

Curitiba, 29 de novembro de 2022. 
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