
FOLHA DE INFORMAÇÃO III 
 

REFERENTE: PREGÃO Nº 005/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
 

PROCESSO N.º: 00609.11.07.611.2021. 
 
Objeto: Registro de Preço de empresa especializada no fornecimento de Almoço/Jantar (tipo buffet e tipo 
quentinha) e Kits Lanches, destinados as atividades e eventos desenvolvidos através da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES. 
 

Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação em referência e 

com fundamento na resposta expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES, 

informamos; 

 

PERGUNTA: 
 

Solicito esclarecimento referente ao PREGAO 005/2021 na página 25, onde solicita o fornecimento de  (01 
pacote de biscoito doce, tipo lanche/sachê individual sem recheio), sendo que nas redes de mercado não 
constam este tipo de produto na quantidade solicitada (60g), apenas biscoito doce, com recheio. 
- 
Referente ao biscoito salgado de aproximadamente 150g, não foi encontrado com a seguinte especificação, 
pois, os pacotes de biscoitos com a referência solicitada pesam em média 24g (und.). 
 
As informações que foram passadas no pregão são concretas, ou houve algum equivoco? 
 

RESPOSTA:  
 

As especificações pertinentes aos biscoitos constantes nos kits foram descritas de acordo com seu quantitativo 

total e não aos sachês como devem constar na entrega final do produto, portanto, foram realizadas alterações 

que deverão ser consideradas para um melhor e adequado fornecimento do objeto a ser licitado, como se 

segue em Termo de Referencia, bem como edital. 

 

Onde se lê: 
 

01 pacote de biscoito integral (doce ou salgado, sabores diversos), tipo lanches/ sachê 
individual, com composição básica de farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, ferro, cereais 
integrais, gordura vegetal, açúcar e outras substâncias permitidas. Acondicionadas em embalagens 
impermeáveis contendo no mínimo 150g (no mínimo 4 unidades de biscoitos). As embalagens devem 
conter extremamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. 
 
Leia-se:  
 
01 pacote de biscoito integral (doce ou salgado, sabores diversos), tipo lanches/ sachê individual, com 
composição básica de farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, ferro, cereais integrais, gordura vegetal, 
açúcar e outras substâncias permitidas. Acondicionadas em embalagens impermeáveis contendo no mínimo 
20g. As embalagens devem conter extremamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega 
 

Em 08/02/2021 
 

Atenciosamente,  

Aricele Guimaraes Machado Oliveira 

Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


