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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Com relação ao item 04: 
 
EXTRATO DE TOMATE. Ingredientes básicos: polpa 
de tomate, açúcar e sal. - podendo conter outras 
vitaminas e minerais. Características: Aspecto: massa 
mole (consistência de colher), brix mínimo de 18°. 
informação nutricional em 30g: valor energético 
máximo 22 kcal, carboidratos máximo 4,8g, 
proteínas mínimo 0,5g, fibra alimentar mínimo 0,5g, 
sódio máximo 115 mg. Embalagem: bag plástico 
contendo 2 kg, reembalado em caixa de papelão 
contendo 8 pacotes. Validade do produto 12 meses. 
O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias, e laudo 
bromatológico completo em até 15 dias. 
 
Em pesquisa entre as principais marcas do mercado, percebemos que a 
unica marca a atender na integra o descritivo é o extrato de tomate 
Elefante, não havendo em qualquer outro extrato as caracteristicas 
exigidas neste ato convocatório, o que claramente fere o principio da 
legalidade, impessoalidade, e isonomia com ampla concorrencia, dessa 
forma pergunto: Há um motivo para que seja somente este item aceito? 
Se 
não. Quais outras marcas exixtentes no mercado que atendam a tais 
exigencias? 
 
Item 06 
FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR. Flocos de milhos 
naturais, sem adição de açúcar, enriquecido com 
vitamina C, vitaminas do complexo B, ferro e zinco. 
Ingredientes: Milho, sal, ácido ascórbico (vitamina C), 
niacinamida (niacina), mononitrato de tiamina 
(vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), piridoxina 
(vitamina B6), cobalamina (vitamina B12), ferro, 
óxido de zinco (zinco), antioxidantes: lecitina de soja. 
Deve estar armazenado em embalagem transparente 
e atóxico de contendo data de fabricação, lote e data 
de validade, informações nutricionais e ingredientes. 
Embalagem: filme em polietileno com 500g. 
O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 
 
Mais uma vez em ampla pesquisa entre  as principais marcas, não 
encontramos nenhum cereal, que cumpra na integra as exigencias, tendo 
compativeis gramaturas e valores nutricionais. Sendo assim, poderia 
nos 
indicar pelo menos tres marcas que atendem este descritivo? 
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item 07 
 
LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO INTEGRAL. 
Ingredientes: leite integral, emulsificante lecitina de 
soja e vitaminas (A e D). Leite em pó obtido por 
desidratação do leite de vaca integral e apto para a 
alimentação humana, mediante processos 
tecnológicos adequados. Pode conter emulsionante 
lecitina de soja e ser fortificado com vitaminas (A e 
D) e ferro. Ter boa solubilidade e rendimento. Valor 
nutricional em 26g: máximo 132 Kcal, carboidratos 
máximo 10g, proteína mínimo 6 g, gordura trans 0, 
vit. A mínimo 175 mcg RE, vit. C mínimo 12 mg, vit. D 
mínimo 1,5 mcg, vit E mínimo 2,5 mg, Zinco mínimo 
2 mg, ferro mínimo 4 mg, cálcio mínimo 280 mg. 
Deve ter registro no SIF ou SISP. Embalagem: 
Primária: 800g, Secundária: Caixa de papelão. 
O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 
Pesquisadas as marcas existentes com embalagem de 800 gramas, sendo 
elas 
as marcas Pirancanjuba, Italac, La serenissima, Itambé, Romano, e 
Leite 
Ninho, não encontramos em nenhuma delas todos os requitos exigidos 
neste 
ato convocatorio somados numa só marca, a que mais se aproxima na 
tabela 
nutricional o leite ninho, não atende no quesito 800 gramas, sendo 
assim, quais as marcas no minimo tres, que atendem as exigencias deste 
ato convocatorio? 
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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

De: SETOR DE MERENDA ESCOLAR Nº013/2023  

Para: SEDUC/ DEPTO. COMPRAS  

Data: 30/01/2023  

Assunto: Esclarecimento descritivo - Pregão Presencial 001/2023  

Venho por meio deste, encaminhar esclarecimentos conforme solicitado.  

O Departamento de Merenda Escolar deste Município, visando assegurar 
qualidade nutricional e sensorial a alimentação oferecida, em nenhum 
momento deixamos de cumprir os princípios da licitação vigente. Sendo assim, 
segue exemplos de marcas que atendem aos descritivos técnicos solicitados: 

 

Item 04 e 12  

Objeto: EXTRATO DE TOMATE  

Marcas: Licy, TecSabor e Elefante.  

 

Item 06 e 14 

Objeto: FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR  

Marcas: Grão Nutriworld, Alca Foods, Fidalgo  

 

Item 07 e 15 

Objeto: LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO INTEGRAL  

Marcas: Itambé, Ninho e Romano. 

 

Atenciosamente; 

 

Caroline de Lima Souza 
Nutricionista 


