
Assunto: Solicitação de Esclarecimento Pregão Presencial
nº 066/2021

De Eduardo <eduardo@joaoafonso.com.br>
Para: <licitacao@aracatuba.sp.gov.br>
Data 20/10/2021 11:28
Prioridade Mais alta

                                               Corumbataí, 20 de Outubro de 2.021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
ARAÇATUBA-SP.

                                               Prezados Senhores:

                                              Tendo adquirido o edital do Pregão Presencial nº 066/2021-Registro formal
de  preços  para  eventuais  e  futuras  Aquisições  de  Cestas  Básicas, solicitamos  os  seguintes
esclarecimentos:         

                                             -  A) Com relação ao item Macarrão tipo parafuso produto componente das
Cestas Básicas;  1.1  e  1.2-CESTA BÁSICA GRANDE,  2-CESTA BÁSICA GRANDE ESPECIAL  e
3-CESTA BÁSICA PEQUENA o  edital  solicita  no  Anexo  V  –  Relatório  de  Anexo  de  Edital:  -01
MACARRAO TIPO PARAFUSO 500 G. INGREDIENTES: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, corante natural, podendo conter outros ingredientes desde que especificados na embalagem.
Informação mínima nutricional 80g: valor energético 286 kcal. carboidratos 59g, proteína 9g. PRAZO
DE VALIDADE: mínimo de 6 (seis) meses impressa nas embalagens primárias, com fabricação recente na
data de entrega. EMBALAGEM PRIMARIA: Deverão se embalados em sacos de polietileno, atóxico,
inodoro.  contendo 500grs.  Rotulado conforme legislação vigente. PERGUNTA-SE:  Informamos  que
após pesquisa de mercado nas marcas tradicionais (Renata, Galo, Adria, Basilar, Dona Benta, Petybon,
Barilla, Orsi, Da Mamma, Paulista etc...) as marcas que atendem aos demais valores nutricionais contém
proteína 8,8 g e o edital solicita proteína 9g, desta forma, poderemos considerar proteína no mínimo
8,8 g?   

                                             -  B) Com relação ao item Macarrão tipo espaguetti produto componente
das Cestas Básicas; 1.1 e 1.2-CESTA BÁSICA GRANDE e 2-CESTA BÁSICA GRANDE ESPECIAL o
edital solicita no Anexo V – Relatório de Anexo de Edital: -01 MASSA ALIMENTICIA ESPECIAL.
TIPO ESPAGUETI 500 G.  INGREDIENTES: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico,
corante  natural  urucum/  e  ou  cúrcuma,  podendo  conter  outros  ingredientes  desde  que  descritos  na
embalagem. Informação mínima nutricional (80g): valor energético 286kcal, carboidratos 59g. proteína
9g.  EMBALAGEM  PRIMÁRIA:  Deverão  ser  embalados  em  sacos  de  polietileno.  atóxico  inodoro.
Rotulado conforme legislação vigente PRAZO DE VALIDADE: mínima de 6 (seis) meses IMPRESSA
nas embalagens primárias, com fabricação recente na data de entrega.. PERGUNTA-SE: Informamos que
após pesquisa de mercado nas marcas tradicionais (Renata, Galo, Adria, Basilar, Dona Benta, Petybon,
Barilla, Orsi, Da Mamma, Paulista etc...) as marcas que atendem aos demais valores nutricionais contém
proteína 8,8 g e o edital solicita proteína 9g, desta forma, poderemos considerar proteína no mínimo
8,8 g?   

                                             -  C) Com relação ao item Molho de tomate tradicional produto
componente das Cestas Básicas; 1.1 e 1.2-CESTA BÁSICA GRANDE o edital solicita no Anexo V –
Relatório  de  Anexo  de  Edital:  -02  UNIDADE  MOLHO  DE  TOMATE  TRADICIONAL.  340G.
INGREDIENTES: tomate, açúcar, sal. amido. óleo, vegetal, cebola, salsa e alho. Não contendo glúten
podendo conter outros ingredientes desde que declarado. Informação mínima nutricional 60g: proteína
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1,0g, valor energético 40 kcal, carboidrato 8,0grs EMBALAGEM PRIMARIA: deverão ser embalados
em latas de folha de flandres ou bags hermeticamente fechadas. rotuladas conforme legislação vigente
contendo 340grs. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 12 (doze) meses IMPRESSA nas embalagens
primárias. com fabricação recente da data de entrega. PERGUNTA-SE: Informamos que após pesquisa de
mercado nas marcas tradicionais (Pomarola, Quero, Heinz, Predilecta, Stella D’oro , Sófruta, Tarantella,
Fugini, Olé, Bonare, Paladori, Mi’lleva, Val, etc...) as marcas que mais se aproximam as especificações
acima; não contem açúcar, contém;  Proteína 0,9g(edital solicita Proteína 1,0g), Valor energético 18
kcal (edital solicita Valor energético 40 kcal) e Carboidrato 3,5g (edital  solicita Carboidrato 8,0
grs), desta forma, como poderemos cotar este item?

                                             -  D) Com relação ao item Fubá de milho produto componente das Cestas
Básicas; 1.1 e 1.2-CESTA BÁSICA GRANDE, 2-CESTA BÁSICA GRANDE ESPECIAL e 3-CESTA
BÁSICA PEQUENA o edital solicita no Anexo V – Relatório de Anexo de Edital: -01 PACOTE DE
FUBÁ DE MILHO ENRIQUECIDO DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO 500 G. INGREDIENTES: produto
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. isenta de matéria terrosas e parasitas. obtida a partir de
moagem adequada de grãos de MILHO desgerminados ou não. da espécie ZEA MAYS L.,  devendo
apresentar  ausência  de  fermentação  e  ranço.  Não  podendo  conter  GLUTEN.  Informação  mínima
nutricional 50g: valor energético 180kcal. Carboidrato 37g., proteína 4g. EMBALAGEM PRIMARIA:
deverá ser embalado em caso de polietileno hermeticamente fechados. contendo até 500grs., rotulado
conforme legislação vigente.PERGUNTA-SE: Informamos que após pesquisa de mercado nas marcas
tradicionais  (Yoki,  Hikari,  Sinha,  Dafap’s,  Xodó,  Deusa,  Kinino,   etc...),  as  marcas  que  mais  se
aproximam  as  especificações  acima;  contém;   Valor  energético  170  kcal (edital  solicita  Valor
energético 180 kcal)e Proteína 3,4 g(edital solicita Proteína 4,0g) desta forma, como poderemos cotar
este item?

-  E) Com relação ao item Biscoito doce produto componente das Cestas
Básicas; 1.1 e 1.2-CESTA BÁSICA GRANDE o edital solicita no Anexo V – Relatório de Anexo de
Edital: 01 PACOTE DE BISCOITO DOCE. TIPO MAISENA/ ZERO DE GORDURA TRANS, 400G.
INGREDIENTES: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido.
açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja. fermento químico, bicarbonato de amónio, bicarbonato
de sódio e pirofosfato ácido de sódio.  Informação mínima nutricional  30g: valor calórico 130kcal,
proteínas 2,6grs., gorduras totais 3,9grs., carboidrato 21 grs. EMBALAGEM PRIMÁRIA: deverão ser
embalados e rotulados conforme legislação vigente. PRAZO DE VALIDADE: mínima de 6(seis) meses
IMPRESSA nas embalagens primárias com fabricação recente na data de entrega.  PERGUNTA-SE:
Informamos  que  após  pesquisa  nas  marcas  tradicionais  (Bauducco,  Triunfo, Zabet,  Marilan,  Mabel,
Panco, Renata, Parati, Piraque, Duchen , Liane, Adria, Le petit, Tostines etc...)as marcas que mais se
aproximam as especificações acima na embalagem de 400 grs; não contem pirofosfato ácido de sódio,
contém;  Valor calórico 125 kcal (edital solicita valor calórico 130kcal), Gorduras totais 2,4g(edital
solicita Gorduras totais 3,9 g), desta forma, como poderemos cotar este item?

-  F) E com relação ao item Panetone produto componente das Cestas
Básicas; 2-CESTA BÁSICA GRANDE ESPECIAL o edital solicita no Anexo V – Relatório de Anexo de
Edital: -01 UNIDADE DE PANETONE DE FRUTAS CRISTALIZADAS com no mínimo 500 gramas.
PERGUNTA-SE: Informamos que após pesquisa de mercado nas marcas tradicionais (Bauducco, Tommi,
Panco, Santa Edwiges, Di Lucca, Nestlé, Visconti, Village,  etc...) somente existe uma marca com peso
de 500 gramas, todas reduziram o peso para 400 gr, desta forma, para que apenas uma única marca
atenda o edital  poderemos considerar  para este  item;  -01 UNIDADE DE PANETONE DE FRUTAS
CRISTALIZADAS com no mínimo 400 gramas?

                                               Certos de sua atenção, agradecemos e ficamos no aguardo de uma resposta
através do e-mail:  licitacao@joaoafonso.com.br,  para que possamos elaborar nossa proposta.           
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