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Licitações

SETOR DE LICITAÇÃO
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
REABERTURA DE PRAZOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021

No dia 30/03/2021 foi apresentado um pedido de esclarecimento via e-mail quanto as especificações constantes
do termo de referência de alguns itens, do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇO Nº 005/2021, o qual foi encaminhado a Secretaria requisitante, tendo a nutricionista do município
apresentado a resposta a qual segue de forma resumida abaixo:

DO PEDIDO:
Bom dia. A EMPRESA XXXX , VEM SOLICITAR PEDIDO DE ESCLARECIMENTO NO
Pregão Eletrônico P/ Sistema de Registro de Preço nº 005/2021, objetivando a futura
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), PARA ATENDER A
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE ANEXO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO NO Pregão Eletrônico P/ Sistema de Registro de Preço
nº
005/2021, objetivando a futura AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA
BÁSICA), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Lote 01 e 02
Item – 7 Leite em Pó integral, apresentando os seguintes valores para 200 mg de leite pronto:
mínimo de 120 calorias, máximo de 10g de carboidratos, máximo de 6,8g de proteínas e
de
gorduras totais, máximo de 115mg de sódio, mínimo de cálcio 120mg. Acondicionado em
recipiente hermético de sacos aluminizados contendo informação nutricional, data de
fabricação/ validade/ lote. Deverá ser inspecionado pelo SIF ou SIE. Prazo de validade
mínimo: 03 meses a partir da data do recebimento do produto. Apresentação do produto:
ITEM -09
Flocos de milho pré-cozido; Composição mínima: farinha de milho flocada.
Embalagem
contendo 500g devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação
composição mínima de 2mg de ferro, carboidratos, proteínas, ácido fólico e fibras
alimentares, sem sal, prazo de validade e peso líquido
.ITEM -10
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1.de 1ª qualidade constituído de, no mínimo 90% a 98% de grãos
inteiros e íntegros, na cor característica a variedade correspondente de tamanho e formatos
naturais maduros, limpos e secos, isento de sujidades. Na composição centesimal de
22g
de proteína, 1,6g de lipídios e 60,8g de carboidratos – emb. 1kg
item – 11
FARINHA DE MANDIOCA - grupo seca, subgrupo fina, tipo 1, isenta de material terroso,
detritos de animais e vegetais, devendo obedecer à legislação vigente, embalada em
pacote
plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente de 1kg. Prazo mínimo de validade
de quatro meses. Embalagem plástica c/1kg. Umidade inferior a 13%.
PERGUNTAM QUAIS SERIAM AS MARCAS PARA ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES
ITEM – 07
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Não seria? Leite em Pó integral, apresentando os seguintes valores para 200 ml de leite
pronto:
mínimo de 120 calorias, máximo de 10g de carboidratos, máximo de 6,8g de proteínas e
de
gorduras totais, máximo de 115mg de sódio, mínimo de cálcio 120mg. Acondicionado em
recipiente hermético de sacos aluminizados contendo informação nutricional, data de
fabricação/ validade/ lote. Deverá ser inspecionado pelo SIF ou SIE. Prazo de validade
mínimo: 03 meses a partir da data do recebimento do produto. Apresentação do produto:
embalagem de 200g. (VARIAS MARCAS )
ITEM -09
Flocos de milho pré-cozido; Composição mínima: farinha de milho flocada.
Embalagem
contendo 500g devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação
composição mínima de 2mg de ferro, carboidratos, proteínas, ácido fólico e fibras
alimentares, sem sal, prazo de validade e peso líquido
A EMPRESA PESQUISOU NÃO ENCOTROU MARCA QUE ATENDA, ou por gentileza
informar marca que atenda a especificação.
Item - 10
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1.de 1ª qualidade constituído de, no mínimo 90% a 98% de grãos
Inteiros e íntegros, na cor característica a variedade correspondente de tamanho e
formatos.
Natural maduro, limpo e seco, isenta de sujidades. Na composição centesimal de 22g
de proteína, 1,6g de lipídios e 60,8g de carboidratos – emb. 1kg
A EMPRESA PESQUISOU NÃO ENCOTROU MARCA QUE ATENDA, ou por gentileza
informar marca que atenda a especificação.
Item – 11
FARINHA DE MANDIOCA - grupo seca, subgrupo fina, tipo 1, isenta de material terroso,
detritos de animais e vegetais, devendo obedecer à legislação vigente, embalada em
pacote
plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente de 1kg. Prazo mínimo de validade
de quatro meses. Embalagem plástica c/1kg. Umidade inferior a 13%.
Não seria farinha com baixa acidez? A EMPRESA PESQUISOU NÃO ENCOTROU
MARCA QUE ATENDA, ou por gentileza informar marca que atenda a especificação.
ITEM -09
Flocos de milho pré-cozido; Composição mínima: farinha de milho flocada.
Embalagem
contendo 500g devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação
composição mínima de 2mg de ferro, carboidratos, proteínas, ácido fólico e fibras
alimentares, sem sal, prazo de validade e peso líquido.
A EMPRESA PESQUISOU NÃO ENCOTROU MARCA QUE ATENDA, ou por gentileza
informar marca que atenda a especificação.

DA RESPOSTA:
Com base no pedido de esclarecimento, foi feita revisão e chegando à seguinte conclusão:
LOTE 01 e 02
ITEM 7– LEITE EM PÓ INTEGRAL
A descrição do leite afirma que o produto deve apresentar alguns valores de calorias, macronutrientes e
micronutrientes a cada 200mg de leite pronto, ou seja depois da diluição correta. Contudo mg é a medida de
massa, o correto seria ml, pois é a medida para líquidos.
ITEM 9 – FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO
A descrição exige flocos de milho pré cozido com no mínimo 2mg de ferro, carboidratos, proteínas, ácido fólico
e fibras. A marca: Coringa tem flocos de milho que é enriquecido com ferro e ácido fólico e atende a descrição.
ITEM 10 – FEIJÃO CARIOCA
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A descrição do feijão exige 22g de proteína. Não foi encontrado uma marca com um quantitativo exato de 22g
de proteína a cada 100g de feijão.
LOTE 11 – FARINHA DE MANDIOCA
A descrição exigiu uma umidade inferior a 13%, pois é o limite da legislação brasileira, onde o valor máximo
estabelecido é de até 13%.

Diante dos questionamentos apresentados, se faz necessário RETIFICAR a descrição dos itens para
melhor atender ao objeto licitado, abaixo segue a descrição correta de cada item:

ITEM
1

ESPECIFICAÇÃO
UND
CESTA BÁSICA composta por onze itens Arroz (01 Kg), KIT
Açucar (01 kg) – Café Torrado (01 pct de 250g) – Biscoito
cream crack (01 pct de 400g) – Bisc oito maisena (01 pct
de 400g) – Óleo de Soja (01 und de 900ml) – Leite em pó
integra (01 pct de 200g) – Creme de Milho (01 pct de 500g)
– Flocos de milho ( 01 pct de 500g) – Feijão carioca (01 kg)
– Farinha de mandioca (01 kg)

QUANTIDADE
4.700

RELAÇÃO DOS ITENS QUE IRÃO COMPOR A CESTA BÁSICA – LOTE 01 e 002
ITEM DESCRIÇÃO
ARROZ tipo 1, Branco, subgrupo polido, classe longo fino, 100% natural, constituídos de
grãos inteiros, isento de sujidade e materiais estranhos, acondicionado em embalagem
primária de saco plástico atóxico transparente com respectiva informação nutricional,
data de fabricação/validade/lote. Embalagem secundária: plástico resistente. Prazo de
validade mínimo: 03 meses a partir da data do recebimento do produto. Apresentação
1 do produto: Embalagem de 01 kg.
AÇÚCAR cristal de 1ª: sacarose obtida da cana de açúcar, livre de fermentação, tipo
granulado, com aspecto, cor e cheiro próprios, sabor doce, isento de sujidades,
parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em
embalagem primária saco plástico atóxico transparente, com respectiva informação
nutricional, data de fabricação/validade/lote. Prazo de validade mínimo: 04 meses a partir
2 da data do recebimento do produto. Apresentação do produto: embalagem de 01 kg.
CAFÉ TORRADO E MOIDO. Produto de 1º qualidade, com 100% de pureza, isento de
glúten. Não deve apresentar sujidade, umidade, rendimento insatisfatório e sabor não
característico. Embalagem aluminizada, com selo de pureza emitido pela Associação
Brasileira da Indústria do Café – ABIC, contendo as seguintes informações: ingredientes,
data de validade, lote e informações nutricionais. Prazo de validade mínimo: 03 meses a
partir da data de entrega. Rotulagem segundo os padrões da Resolução nº 259 de
3 20/09/2002 do MS. Apresentação do produto: embalagem de 250g.
BISCOITO CREAM CRACKER 400GR: Acondicionado em embalagem dupla, plástico
atóxico transparente, com respectiva informação nutricional, data de
4 fabricação/validade/lote. Prazo de validade mínimo: 03 meses a partir da data do
www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 04HCNK1U0HFAUAH0XS97BA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

TIPO

KG

KG

PCT

PCT

Quinta-feira
1 de Abril de 2021
5 - Ano - Nº 2453

Teofilândia

5

6

7

8

9

10

11

recebimento do produto. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, extrato de malte, soro de leite em pó, amido de milho, açúcar, sal,
fermento químico, bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e aromatizantes
Biscoito de maisena - EMBALAGEM 400GR: Acondicionado em embalagem dupla,
plástico atóxico transparente, com respectiva informação nutricional, data de
fabricação/validade/lote. Prazo de validade mínimo: 03 meses a partir da data do
recebimento do produto. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro de leite em pó,
vitaminas: PP (Niacina), B1, B2 e B6, estabilizante lecitina de soja e aromatizante.
Contém glúten.
ÓLEO de soja refinado Tipo 1, que sofreu processo tecnológico adequado como
degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não de desodorização –
emb.:900 ml
Leite em Pó integral, apresentando os seguintes valores para 200 ml de leite pronto:
mínimo de 120 calorias, máximo de 10g de carboidratos, máximo de 6,8g de proteínas e
de gorduras totais, máximo de 115mg de sódio, mínimo de cálcio 120mg. Acondicionado
em recipiente hermético de sacos aluminizados contendo informação nutricional, data de
fabricação/ validade/ lote. Deverá ser inspecionado pelo SIF ou SIE. Prazo de validade
mínimo: 03 meses a partir da data do recebimento do produto. Apresentação do produto:
embalagem de 200g.
CREME DE MILHO, a base de milho, enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9).
Embalagem com no mínimo 500g, com dados do fabricante, data de validade e de acordo
com as normas e/ou resoluções vigentes na ANVISA
Flocos de milho pré-cozido; Composição mínima: farinha de milho flocada.
Embalagem contendo 500g devidamente identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido. Sem sal.
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 .de 1ª qualidade constituído de, no mínimo 90% a 98% de
grãos inteiros e íntegros, na cor característica a variedade, correspondente de tamanho
e formatos naturais maduros, limpos e secos, isento de sujidades. Embalagem de 1kg.
FARINHA DE MANDIOCA - Grupo seca, subgrupo fina, tipo 1, isenta de material terroso,
detritos de animais e vegetais, devendo obedecer à legislação vigente (acidez,
umidade), embalada em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado,
resistente de 1kg. Prazo mínimo de validade de quatro meses. Embalagem plástica
contendo 1kg.
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Com base no parecer técnico apresentado pela Secretaria acolho os apontamentos e na oportunidade retifico
o edital, reabrindo-se assim os prazos do edital, de acordo a previsão constante do Art. 21, §4º da Lei 8.666/93,
passando assim a valer as seguintes datas:
Editais disponíveis nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.teofilandia.ba.gov.br/diariooficial
Recebimento da proposta e documentos de habilitação: das 08:00 horas do dia 09/04/2021 até às
08:00min do dia 14/04/2021.
Início da sessão pública – abertura das propostas: 08:00 horas do dia 14/04/2021 (HORÁRIO DE
BRASILIA)
Início da disputa de lance: 08:30 horas do dia 14/04/2021 (HORÁRIO DE BRASILIA)
Nº DO EDITAL NO SISTEMA DO BB: 863320
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DA DECISÃO:
Diante dos fatos aqui apresentados, ficam as empresas que já inseriram proposta de preços e documentos de
habilitação no sistema, que ajustem os mesmos com base no novo edital disponível na aba “Listar documentos”
e no portal do município, bem como no Diário Oficial do Município.

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Teofilândia – BA, 01 de Abril de 2021

Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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AO SETOR DE LICITAÇÃO
PREGOEIRO OFICIAL: RAFAEL QUEIROZ

3º PARECER TÉNCIO – FASE PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021

Após a suspensão da sessão no último dia 31/03/2021, para análise da marca apresentada na
propostas e o catálogo, bem como os questionamentos feitos pelos licitantes nos lotes 003 e 004, nos foi
requerido a análise técnica dos mesmos, sendo feita com base nas exigências do edital. É o nosso
PARECER:
LOTE 003: empresa SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE ME
x
x

No ITEM 001 o equipamento cotado pela citada empresa foi da marca VAIO / MODELO: FE14 o
mesmo atende a todas as especificações exigidas no edital
SITUAÇÃO: APROVADO

LOTE 004: empresa ELICLECIO COPIADORA LTDA
x

x

Diante do questionamento apresentado, foi feita a revisão do catálogo referente ao o ITEM 001 o
equipamento cotado pela citada empresa da marca BROTHER/ MODELO HL1202 de fato NÃO
ATENDE as especificações exigidas no edital aja visto que o equipamento não atende na
resolução da impressora de 1200x1200dpi e na gramatura do papel de 60 a 160g/m2, visto que o
equipamento ofertado tem a seguinte especificação: Resolução da Impressora 600x600dpi e
Gramatura do Papel65 a 105g. SOLICITO REVISÃO DO JULGADO EM 30/03/2021.
SITUAÇÃO: REPPROVADO

Teofilândia – BA, 01 de Abril de 2021 – 08:30min.

José Lucas Oliveira Souto de Lima
Técnico em Informática
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AO SETOR DE LICITAÇÃO
PREGOEIRO OFICIAL: RAFAEL QUEIROZ

4º PARECER TÉNCIO – FASE PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021

Após a suspensão da sessão no último dia 01/04/2021, para análise da marca apresentada na
propostas e o catálogo, pelo licitante ARRETANTE do lote 004, nos foi requerido a análise técnica dos
mesmos, sendo feita com base nas exigências do edital. É o nosso PARECER:

LOTE 004: empresa WEB TECH TECNOLOGIA LTDA
x
x
x

No ITEM 001 o equipamento cotado pela citada empresa foi da marca HP / MODELO: 107A o
mesmo atende a todas as especificações exigidas no edital
No ITEM 002 o equipamento cotado pela citada empresa foi da marca EPSON / MODELO: L4160
o mesmo atende a todas as especificações exigidas no edital
SITUAÇÃO: APROVADO
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José Lucas Oliveira Souto de Lima
Técnico em Informática
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