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Prefeitura Municipal de
Valença publica:
 Decisão - Esclarecimentos ao Edital do Pregão Eletrônico nº
007/2020/SRP. Objeto: Aquisição de kit de gêneros alimentícios
destinados a alimentação escolar (merenda), para atendimento das
necessidades nutricionais dos estudantes pertencentes à rede pública
municipal de ensino, no período em que as aulas estiverem suspensas
em razão da pandemia de COVID-19, em razão da autorização da Lei nº
13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho
de 2009.

Gestor - Ricardo Silva Moura / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Rua General Labatut, s/n
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020/SRP
ESCLARECIMENTOS AO EDITAL
INTERESSADO: BAHIA CESTAS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES
NUTRICIONAIS DOS ESTUDANTES PERTENCENTES À REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO, NO PERÍODO EM QUE AS AULAS ESTIVEREM SUSPENSAS EM RAZÃO DA
PANDEMIA DE COVID-19, EM RAZÃO DA AUTORIZAÇÃO DA LEI Nº 13.987, DE 7 DE
ABRIL DE 2020, QUE ALTERA A LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009.
DECISÃO
O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA, tendo em vista a solicitação
de esclarecimento aos termos do Edital apresentada pela licitante BAHIA CESTAS LTDA,
assistido pela Assessoria Jurídica, vem, responder a pedido de esclarecimentos formulado por
licitante.
A Sessão Pública do Pregão esta designada para o próximo dia 21/08/2020, às 10h00min. O Pedido
de Esclarecimentos foi recebido no dia 13/08/2020.
No item 8.4 do edital de licitação diz que “Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo
licitatório deverão ser enviados o Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado
no edital”.
No caso, resta atendido o prazo previsto, responde-se aos questionamentos apresentados na forma a
seguir.
QUESTIONAMENTO:
Prefeitura Municipal de Valença
Sr. Pregoeiro
Solicito esclarecimento quanto ao Pregão Eletrônico nº 007/2020
A licitação em lide trata-se de Aquisição de Kit de gêneros alimentícios destinados a alimentação
escol (merenda). para atendimento das necessidades nutricionais dos estudantes pertencentes à
rede pública municipal de ensino.
Consta o seguinte texto quanto ao Anexo I - Termo de Referência - subitem 4.1
4.1. Os produtos e quantidades que deverão ser licitados:
As unidades de Medida para os itens 02, 03, 05, 07, 08, 09 e 10 encontram-se em
Quilograma, divergindo da descrição dos objetos.
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Ex: Item 07 - Óleo de soja embalagem de 900ml. Unidade de Medida -Quilograma
Solicito informar a Unidade de Medida correta a ser utilizada para os referidos itens.
Solicito acusar recebimento
Salvador. BA 13/08/2020
Atenciosamente

Edson
Bahia Cestas Ltda
RESPOSTA:
Através do Ofício nº 151/2020 encaminhado no dia 14/08/2020 a Secretaria Municipal de Educação
informa que as unidades de medidas a serem observadas devem ser as constantes descrição dos
objetos, que são os referentes às apresentações usuais de mercado para os produtos licitados.
Assim, para os itens 02, 03, 05, 07, 08, 09 e 10, os quantitativos a serem observados pelos
participantes permanecem inalterados sendo são os constantes da Tabela do Termo de Referência,
porém a unidade de medida a ser considerada será a constante do descritivo das especificações do
produto conforme segue:

ITEM

GÊNERO

01

Arroz Parboilizado, tipo 1,
subgrupo polido, classe longo fino,
constituídos de grãos inteiros, isento
de sujidades e materiais estranhos.
Acondicionada em embalagem de
polietileno, transparente, atóxica,
original do fabricante, embalados
em pacotes de 1 kg. Na embalagem
deverá constar, os dados de
identificação, a data da fabricação,
validade do produto, número do lote,
lista de ingredientes, quantidade do
produto, informação nutricional e
registro no órgão competente. Deverá
apresentar validade mínima de 06

ONDE
ESTÁ
ESCRITO
UNIDADE
DE
MEDIDA

LEIA-SE
UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTIDADE

Quilograma
Quilograma

Pacotes de
1 kg

65.000
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02

03

04

(seis) meses a partir da data de
entrega.
Biscoito salgado - tipo "cream
cracker" obtido pela mistura de
farinha (s), amido (s) e ou fécula (s)
com outros ingredientes, submetidos
a processo de amassamento e cocção.
Fabricado a partir de matérias sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas,
parasitos e me perfeito estado de
conservação.
Serão
rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados,
não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar
quebradiço. Embalagem dupla,
contendo no mínimo 400g (3x1),
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso
líquido. Validade mínima de 06
meses a partir da entrega.
Macarrão espaguete com ovos ingredientes básicos: Farinha de trigo
de sêmola ou semolina, ovos e
corante natural de urucum ou outras
substâncias permitidas e submetidas
a processos tecnológicos adequados.
Embalagem contendo informações
nutricionais, validade, data de
fabricação. Valor máximo de hidrato
de carbono 76 g. Pacote de 500 g.
validade mínima de 06 meses na
entrega.
Feijão TIPO 1, limpo, classe cores
de primeira, novo, constituído de
grãos inteiros e sadios, isento de
material terroso, sujidades e mistura
de outras variedades e espécies,
embalagem de 1 kg em sacos
plásticos transparentes e atóxicos,
limpos, não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto
até o momento do consumo,
acondicionados em fardos lacrados.
A embalagem Devera conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,

Unidade

Quilograma

Embalagem
dupla,
contendo
no mínimo
400g (3x1)

65.000

Unidade
Quilograma

Pacote de
500 g

65.000

Quilograma
Quilograma

Embalagem
de 1 kg

65.000
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05

06

07

08

09

informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante.
Leite em pó integral ingredientes:
leite integral, vitaminas (A e D),
composição aproximada em 26g (2
colheres de sopa): proteína 6,5 g,
carboidratos 11 g. Embalagem de
polietileno atóxica, tipo sachê,
contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade. Não contém glúten.
Embalagem de 200g.
Açúcar cristal granulado - sem
umidade, cor clara característica e
nenhum tipo de sujidade. Embalagem
em
polietileno
contendo
especificações do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
Pacote de 1 kg.
Óleo de soja- derivado de soja
comestível, e refinado. Embalagem
contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante e prazo
de validade. Embalagem pet de 900
ml.
Flocão de milho pré - cozido tipo
Flocão amarelo, com cor, cheiro e
sabor próprios. Com ausência de
umidade, fermentação e ranço, isento
de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem de 500 g, sacos
plásticos transparentes e atóxicos,
não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto
até o momento do consumo. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informação nutricional, nº de lote,
data de validade mínima de 06 meses
a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
Proteína texturizada de soja obtida

Unidade
Quilograma

Embalagem
de 200g

65.000

Quilograma
Quilograma

Pacote de 1
kg

65.000

Unidade
Quilograma

Embalagem
pet de 900
ml

65.000

Unidade
Quilograma

Quilograma

Embalagem
de 500 g

Unidade

65.000

65.000
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10

por
processamento
tecnológico
adequado a partir de farinha de soja
desengordurada,
proteína
concentrada de soja. Deve apresentar
umidade máxima 80 de 8 % e
proteína em base seca mínima de
50%. Pacote de 400g.
Fubá de milho, tipo mimoso, cem
por cento (100 % milho) oriundo da
moagem do grão de milho de 1 ª
qualidade, sadio e limpo, não
devendo conter materiais terrosos,
parasitas e detritos de animais e
vegetais. Deve conter cor e sabor
característicos, embalagem de saco
plástico transparente, impresso as
informações exigidas por lei vigente,
identificando o número do registro
no órgão competente, contendo peso
líquido de 500g, com prazo de
validade mínimo de 06 meses.

Pacote de
400g

Unidade
Quilograma

Embalagem
de 500 g

65.000

Desse modo, ante ao fato da alteração aos termos do Edital, inquestionavelmente, não afetar a
formulação das propostas, mantem-se a data de realização da sessão, no dia e horário designados
pelo Pregoeiro desta Prefeitura, tal como autoriza a segunda parte do § 4º do art. 21 da Lei Federal
nº 8.666/93.
Deverá ser publicado a íntegra da presente resposta no Diário Oficial do Município no endereço
eletrônico https://sai.io.org.br/ba/valenca/site/diariooficial , bem como remetida a todos os licitantes
que adquiriram o referido edital.
Valença – Bahia, 14 de agosto de 2020.
Diego Anselmo Passos Santos Mendes
Pregoeiro Oficial

Israel Ventura Mendes
Subprocurador - OAB/BA 37.506
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