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SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO
MUNICÍPIO DE ARARAS
DE ARARAS

Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13603-027 – Araras (SP)
Tel. (19) 3543-5500 – Fax (19) 3543-5527

Araras, 30 de abril de 2.012.

Aos
Licitantes

Referente: Pregão Presencial n.º 018/2012

Objeto: Aquisição de cestas básicas, conforme descrições no Anexo I.

QUESTIONAMENTO ACERCA DO EDITAL PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2012
O Pregoeiro junto com sua equipe de apoio do SAEMA – Serviço de Água,
Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras foram questionada sobre os itens
abaixo, tendo apresentado as seguintes respostas:
Item 1: Com relação ao item "feijão carioquinha", o edital especifica o valor nutricional
em porção de 30 gramas de sódio em 50mg, no entanto, estamos com dificuldade de
encontrar uma marca que atenda a esta composição. Favor indicar as marcas de
referência para este ítem.
Resposta do SAEMA: As marcas de referência utilizadas para a cotação prévia foram:
Zorzo, Santa Izabel e Cordeiro.
Item 2: Quanto ao extrato de tomate, a embalagem pode ser a tetrapack??
Resposta do SAEMA: O edital previu apenas embalagem em lata.
Item 3: Quanto ao biscoito doce, favor informar as marcas de referência.
Resposta do SAEMA: Bono e Passa Tempo.
Item 4: Venho através deste questionar quanto ao item Feijão carioca tipo 1: o edital
do pregão presencial 18/2012 (cestas básicas) requer sódio de no mínimo 50 mg,
após ampla pesquisa dentre as mais renomadas marcas verificamos que todas as
marcas pesquisadas (camil,namorado,máximo,caldo nobre,broto legal, grão do
campo,da casa,click,pantera) ou não apresenta sódio em sua formulação ou a
quantidade é bem abaixo da solicitada.Gostaria de saber se podemos apresentar
quantidade de sódio no item feijão carioca menor que 50 mg?
Resposta do SAEMA: Deverá apresentar o feijão conforme as especificações
indicadas, sendo que, no item 1 há as marcas de referência.
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Desde já agradecemos o questionamento e nos colocamos a disposição.

_____________________________
Fábio Eduardo Coladeti
Pregoeiro
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