
 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

FOLHA DE INFORMAÇÃO/ ESCLARECIMENTO I 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 0109/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00453.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de cesta básica que compõem o suporte nutricional do 
Programa de Complementação Alimentar da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari-Ba. 
  
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, 
informamos: 
 
PERGUNTA: 
 
Aveia em flocos regulares, farinha de aveia em flocos regulares, sem misturas, com sabor próprio, 
sem presença de umidade, nem sujidades. embalagem em caixa íntegra, com no mínimo 200 g, por 
porção de 40 g fornecer no máximo: 15% de proteína, 10% de fibra alimentar e 3% de ferro, com as 
devidas informações do produto a exemplo data de validade, valor nutricional e outras exigidas pela 
vigilância sanitária, fechado a vácuo. o prazo de validade deverá ser mínima de 4 (QUATRO) meses 
a partir da data de entrega. 
 
 
REFERENTE  A ONDE PEDE CAIXA COM 200 GR por porção de 40 g NÃO EXISTE NO MERCADO 
COM  PORÇÃO DE 40 E SIM DE 30GR. 
REFERENTE AO fornecer no máximo: 15% de proteína,  10% de fibra alimentar e 3% de ferro, com 
as devidas informações do produto a exemplo data de validade. ONDE PEDI MO MAXIMO 15% DE 
PROTEÍNA ESTA CORRETO MAIS.  ONDE PEDE  MAXIMO DE FIBRAS 10 % ESTA ERRADO 
PORQUE TODAS AS AVEIA   ULTRAPASSA DE  11%   CREIO QUE NA ESCRITA PARA A FIBRA 
SEJA NO MINIMO 10% , MESMO  PORQUE QUANTO MAIS FIBRA E MELHOR, O MESMO E NA 
QUANTIDADE DE FERRO VOCÊS ESTÃO PEDIDO NO MAXIMO DE 3%  CREIO TAMBÉM QUE E 
PARA SER NO MINIO, PORQUE A AVEIA ELA TEM NO MINIMO 9% DE FERRO E NÃO NO 
MAXIMO 3% . GOSTARIA QUE FIZESSEM UMA PESQUISA E VERA QUE NÃO EXISTEM CAIXA 
DE 200 COM PORÇÃO DE 40, FIBRAS DE NO MINIMO  10% E FERRO DE NO MINIMO 3%. 
  
RESPOSTA: 
 
Para fins de esclarecimento,  com base na resposta encaminhada pela Secretaria responsável 
informamos que: 
 
Não obstante ao questionamento levantado, julgo procedente. 

 

Onde se lê: 

Aveia em flocos regulares, farinha de aveia em flocos regulares, sem misturas, com sabor próprio, 

sem presença de umidade, nem sujidades. Embalagem em caixa íntegra, com no mínimo 200g, por 

porção de 40g fornecer no máximo: 15% de proteína, 10% de fibra alimentar e 3% de ferro, com as 

devidas informações do produto a exemplo data de validade, valor nutricional e outras exigidas pela 
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vigilância sanitária, fechado a vácuo. o prazo de validade deverá ser mínima de 4 (QUATRO) meses 

a partir da data de entrega. 

 

Leia-se: 

Aveia em flocos regulares, farinha de aveia em flocos regulares, sem misturas, com sabor próprio, 

sem presença de umidade, nem sujidades. Embalagem em caixa íntegra, com no mínimo 200g, por 

porção de 30g fornecer no máximo: 15% de proteína; no mínimo 10% de fibra alimentar e 3% de ferro, 

com as devidas informações do produto a exemplo data de validade, valor nutricional e outras exigidas 

pela vigilância sanitária, fechado a vácuo. o prazo de validade deverá ser mínima de 4 (QUATRO) 

meses a partir da data de entrega. 

 

Ante o exposto, tendo sido julgado procedente questionamento de contestação supra, havendo sido 

atendido o ora questionado, considere-se sanada a subjetividade que fora objeto de contestação pelo 

licitante e extinta as possíveis nulidades postuladas no tópico do edital. 

 
Em tempo, informamos que se encontra publicado no Portal de Compras no link abaixo, retificação 
do item Aveia em flocos regulares:  
 
http://compras.camacari.ba.gov.br/novo/licitacao.php?cod_licitacao=6518 
 
Em 05/07/2018. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Monique de Jesus Fonseca 

Pregoeira da COMPEL 

 


