
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU/SP 
Depto. de Compras e Licitações 

Praça Francisco Alves Siqueira Junior, nº 111, Jardim da Saúde, Jarinu/SP, 
CEP: 13240-000 Telefone: (11) 4016-8200 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2022 

EDITAL REABERTO Nº 070/2022 

PROCESSO Nº 3701/2022 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA 

DE 4.800 (QUATRO MIL E OITOCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS, JÁ 

MONTADAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES DE BAIXA RENDA, 

VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

 
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

Em observância ao Anexo I - Objeto, do presente edital, solicitamos esclarecimento a 

respeito dos seguintes pontos: 

 

ITEM 8 – Biscoito Cream Cracker: As descrições que constam no termo de referencia 

e modelo de proposta são diferentes e as duas com suas peculiaridades vejamos:  

TERMO DE REFERÊNCIA: Biscoito Cream Cracker, Composto por Farinha de Trigo 

Enriquecida Com Ferro e ácido Fólico, Gordura Vegetal, Sal, Açúcar, Extrato Malte; 

Fermento Químico, Aromatizantes; Embalagem plástica, atóxica com 200 g; Com 

Validade Mínima de 12 Meses Na Data Da Entrega. 

MODELO DE PROPOSTA: Biscoito Cream Cracker, Composto por farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, óleo de palma, amido de milho, sal iodado, açúcar, 

açúcar invertido, fermento biológico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de 

farinha proteases e aroma sintético idêntico ao natural de manteiga. Sem lactose, Livre 

de gordura trans, sem conservadores, sem corantes. Embalagem: pacote contendo 

200g. Validade: 12 meses a contar da data de fabricação.  

 

1) QUAL DEVEMOS CONSIDERAR CORRETO?  

RESPOSTA: Considerar o descritivo técnico de todos os itens em conformidade 

com o Termo de Referência. 

 

2) CASO SEJA O DO TERMO DE REFERENCIA: Ocorre que as principais marcas do 

mercado que atendem a descrição tiveram sua gramagem reduzida, em sua maioria 

passando a pesar de 160g a 170g. Gostaríamos de saber se será aceito embalagem 
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pesando 164g? Se não for aceito solicitamos pelo menos 3 indicações de marcas que 

atendam ao descritivo em sua totalidade.  

RESPOSTA: Com o objetivo de ampliar a participação das empresas no Pregão 

Presencial supracitado, aceitaremos qualquer marca desde que atenda o peso do 

pacote de 200grs. 

 

3) CASO SEJA O DO MODELO DE PROPOSTA: Não encontramos nenhuma marca 

que atenda o descritivo pesando 200g, somente 400g o que acaba deixando o produto 

mais caro. O produto poderá ser oferecido sem o aroma de manteiga?  

RESPOSTA: Não será aceito descritivo do modelo de proposta. 

 

ITEM 12 – Molho de tomate tradicional: Produto preparado com frutos maduros, 

refogados e temperados. Composto por tomate, açúcar, amido, sal, cebola, óleo de 

soja, alho, cheiro verde, aipo. Poderá conter outros ingredientes desde que permitidos 

pela legislação e não descaracterizem o produto. Embalagem tipo sachê, contendo 

340g. Validade de no mínimo 12 meses.  

 

1) Ocorre que as principais marcas do mercado que atendem a descrição tiveram sua 

gramagem reduzida, em sua maioria passando a pesar de 300g. Gostaríamos de saber 

se será aceito embalagem pesando 300g?  

RESPOSTA: Não será aceito embalagem de 300g 

 

2) E também não encontramos no mercado que contenha aipo. Será aceito sem este 

ingrediente? Se não for aceito solicitamos pelo menos 3 indicações de marcas que 

atendam ao descritivo em sua totalidade. 

RESPOSTA: Com o objetivo de ampliar a participação das empresas no Pregão 

Presencial supracitado, aceitaremos qualquer marca desde que atenda o peso da 

embalagem de 340grs. 

 

Att; 

 

 

Maria Tânia Tafarelo Antão Fernandes 

Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social 


