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QUESTIONAMENTO ACERCA DO EDITAL PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2015 

 

 

Aos 

Licitantes  

 

Referente: Pregão Presencial nº 025/2015 

 

Objeto: Aquisição parcelada de 4.200 (quatro mil e duzentos) cestas básicas, pelo período de 

12(doze) meses, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do 

Edital. 

 

O Pregoeiro junto com sua equipe de apoio do SAEMA – Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente 

do Município de Araras foram questionados sobre o objeto desta licitação, conforme abaixo:  

1)                                       Prezados Senhores: 
             
                                      Tendo adquirido o edital do Pregão Presencial nº 025/2015– Aquisição 
parcelada de 4.200 cestas básicas, pelo período de 12 meses, de acordo com as especificações 
contidas no Termo de Referência , Anexo I do Edital, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 
 
                                      -A) Com relação ao item Arroz, produto componente da cesta básica o edital 
solicita no Anexo I – Termo de Referência: Arroz agulhinha, subgrupo arroz beneficiado, tipo I, 
polido, classe longo fino, em pacotes de 5 quilos, contendo em cada porção de 50 gramas de arroz 
cru, o Máximo: - Valor energético 174kcal, Carboidratos 40g, Proteínas 3.7g, Gorduras totais 0g, 
Gorduras Saturadas 0g, Gorduras Trans 0g, Fibra alimentar 1.0g, Sódio 0mg, Marcas pesquisadas: 
Broto Legal; Prato Fino; Zorzo. PERGUNTA-SE: Informamos que após pesquisa de mercado nas 
marcas tradicionais e pesquisadas o subgrupo do arroz correto é polido e não subgrupo arroz 
beneficiado, desta forma , como poderemos cotar este item?                 
 
                                       -B) Com relação ao item Feijão, produto também componente da cesta 
básica o edital solicita no Anexo I – Termo de Referência: Feijão carioquinha, tipo 1, classe cores, 
grupo 1 – Comum, em pacotes de 1 ou 2 quilos, contendo valores nutricionais Máximo por 
60gramas: Valor Energético 205kcal, Carboidratos 38g, Proteínas 14g, Gorduras Totais 0,6g, 
Gorduras Saturadas 0g, Gorduras Trans 0mg, Fibra Alimentar 16g, Ferro 4,8mg, Sódio < 5.0mg, 
Marcas pesquisadas: Zorzo; Du Dê, Broto Legal. PERGUNTA-SE: Informamos que após pesquisa de 
mercado nas marcas tradicionais e de acordo com Artigo 2ª da RDC nº 360 de 23/12/2.003-Anvisa, 
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o feijão está desobrigado de informar em sua tabela nutricional valores para FERRO, desta forma, 
como poderemos cotar este item? 
 
                                        -C) Com relação ao item leite em pó, produto também componente da cesta 
básica o edital solicita no Anexo I – Termo de Referência: Leite em pó integral, embalagem 400g, 
contendo valores nutricionais mínimo por 25 gramas do produto: Valor Energético 129kcal, 
Carboidratos 10g, Proteínas 6,7g, Gorduras Totais 7,1g, Gorduras Saturadas 4,5g, Gorduras Trans 
0g, Fibra Alimentar 0g,Cálcio 250mg, Sódio 115mg, Marcas pesquisadas: Itambé; Italac; Aurora. 
PERGUNTA-SE: Informamos que após pesquisa de mercado nas marcas tradicionais e pesquisadas 
não encontramos nenhuma marca que atende a todos os valores nutricionais, bem como a 
porção de 25 gramas, desta forma, como poderemos cotar este item? 
 
                                          -D) Com relação ao item Macarrão, produto também componente da cesta 
básica o edital solicita no Anexo I – Termo de Referência: Macarrão com ovos, embalagem com 
500 gr sendo: 02 pct de espaguete de 500 gr, 01 pct de padre nosso de 500 gr e 01 pct parafuso de 
500 gr; em sua composição deverá conter no mínimo: sêmola de trigo enriquecida com ferro e 
acido fólico, Urucum e Cúrcuma (corantes naturais) e, obedecer à seguinte composição nutricional 
máxima para cada 80 gramas: Valor energético 286kcal, Carboidratos 61g,  Proteínas 8,8g, 
Gorduras totais 0,9g, Gorduras Saturadas 0,4g, Gorduras Trans 0g, Fibra alimentar 3,0g, Sódio 20g, 
Marcas pesquisadas: Basilar; Renata; Galo. PERGUNTA-SE: Informamos que após pesquisa de 
mercado nas marcas tradicionais e pesquisadas, somente uma marca das citadas atende as 
especificações acima, desta forma solicitamos a possibilidade de alterar o valor energético para 
288 kcal, para que mais marcas do mercado possam ser ofertadas. 
 
                                          -E) Com relação ao item Farinha da mandioca, produto também 
componente da cesta básica o edital solicita no Anexo I – Termo de Referência: Farinha de 
mandioca, classe branca, grossa, tipo 1, em pacotes de 1 quilo ou 500g. Contendo para cada 50 
gramas do produto valores Máximo: Valor energético 180kcal, Carboidratos 43g,  Proteínas <1,0g, 
- Gorduras Saturadas 0g, Gorduras Trans 0g, Fibra alimentar 3,4g, Ácido Fólico 75ug, Sódio 0mg, 
Marcas pesquisadas: Zorzo; Invicta; Deusa. PERGUNTA-SE: Informamos que após pesquisa de 
mercado nas marcas tradicionais e pesquisadas não encontramos nenhuma marca que atende a 
todos os valores nutricionais, bem como, a descrição solicitada, desta forma, como poderemos 
cotar este item? 
 
                                           -F) Com relação ao item Biscoito recheado sabor chocolate, produto 
também componente da cesta básica o edital solicita no Anexo I – Termo de Referência: Biscoito 
recheado sabor chocolate, embalagens pacotes com mínimo 140gr gramas, com valor Máximo 
para uma porção de 30g: Valor energético 146kcal, Carboidratos 21g, Proteínas 2,5g, Gorduras 
totais 6,1g, Gorduras saturadas, 2,9g, Gorduras Trans 0,3mg, Fibra Alimentar 0,7g, Sódio 82 mg. 
Marcas pesquisadas: Zabet; Trakinas; Bono; PERGUNTA-SE: Informamos que após pesquisa de 
mercado nas marcas tradicionais e pesquisadas, somente uma marca das citadas atende as 
especificações acima, desta forma solicitamos a possibilidade de alterar a Gorduras saturadas 
para 3 g, para que mais marcas do mercado possam ser ofertadas. 
 
                                            -G) E com relação ao item Biscoito doce, tipo maisena, produto também 
componente da cesta básica o edital solicita no Anexo I – Termo de Referência: Biscoito doce tipo 
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maisena, embalagens pacotes com 200gr, com valor Máximo para uma porção de 30 g: Valor 
energético 132kcal, Carboidratos 2,7g, Proteínas 3,6g, Gorduras totais 3,7g, Gorduras saturadas 
1,5g, Gorduras Trans 0 mg, Fibra Alimentar 0,9g, Sódio 95 mg, Marcas pesquisadas: Zabet; Adria; 
Triunfo; PERGUNTA-SE: Informamos que após pesquisa de mercado nas marcas tradicionais e 
pesquisadas, não encontramos nenhuma marca que atende todos os valores nutricionais, desta 
forma como poderemos cotar este item?   
 

 

Resposta: Analisando todos os questionamentos, fomos ao supermercado novamente averiguar 

as informações e pudemos ver que referente ao arroz, feijão, leite integral, macarrão, a empresa 

está correta, porém quanto a farinha de mandioca, e os biscoitos (recheado e maisena) as 

descrições estão de acordo com as três marcas orçadas. Assim iremos publicar no próximo dia útil 

a retificação do edital quanto aos produtos errados e quanto aos que estão corretos permanecerá 

o mesmo. 

 

Araras, 07 de maio de 2.015 

 

 

 

Marluce Natália de Góes Lima Ari Oswaldo Fisher Filho 
Pregoeiro Apoio 

  

Elizabeth C. Bombonato Colombari  
Apoio  
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