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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2022 

PROCESSO INTERNO Nº 3621/2022  

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA 

ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 

TREMEMBÉ/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 
TERMO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 

 

Em virtude dos pedidos de esclarecimentos recebidos informamos que:  

1. Pergunta: Com relação ao item 5 - Feijão carioca produto componente da cesta básica o edital 
solicita no Anexo I - Termo de Referência: FEIJÃO CARIOCA, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e 
sãos, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras 
variedades e espécies, acondicionado em saco plástico, validade mínima de 07 meses a contar da data 
da entrega – pacote de 01 Kg. PERGUNTA-SE: Informamos que após pesquisa de mercado nas marcas 
tradicionais (Broto Legal, Grão de Campo, Camil, Pop, Denadai, kicaldo, Pantera, Biju, Namorado, Butuí, 
etc...) não encontramos nenhuma marca com validade mínima de 07 meses a contar da data de 
entrega, somente 6 meses da data do empacotamento, desta forma, poderemos considerar para este 
item: FEIJÃO CARIOCA, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima 
de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado 
em saco plástico, validade mínima de 06 meses a contar da data do empacotamento – pacote de 01 
Kg? 
 
2. Pergunta: Com relação ao item 10 - Farinha de trigo produto também componente da cesta básica o 
edital solicita no Anexo I - Termo de Referência: FARINHA DE TRIGO; Tipo 1; Fortificada Com Ferro e 
Ácido Fólico; Devendo Se Apresentar Limpa, Seca, Com Umidade Máxima de 15%; Isenta de Insetos, 
Odores Ou Sabores Estranhos Ou Impróprios; Embalagem Primaria Hermeticamente Fechada e 
Atóxica; Com Validade Mínima de 07 meses a contar da data de entrega, pacote de 01 kg. PERGUNTA-
SE: Informamos que após pesquisa de mercado nas marcas tradicionais (Renata, Dona Benta, Sol, Nita, 
Rosa Branca, Lili etc...), não encontramos nenhuma marca com prazo mínimo de validade 7 meses a 
contar da data de entrega, somente de validade de 04 meses a contar da data de seu empacotamento, 
por se tratar de um Cereal, desta forma, poderemos considerar para este item: FARINHA DE TRIGO; 
Tipo 1; Fortificada Com Ferro e Ácido Fólico; Devendo Se Apresentar Limpa, Seca, Com Umidade 
Máxima de 15%; Isenta de Insetos, Odores Ou Sabores Estranhos Ou Impróprios; Embalagem Primaria 
Hermeticamente Fechada e Atóxica; Com Validade Mínima de 04 meses a contar da data de 
empacotamento, pacote de 01 kg? 
 
Resposta 1 e 2: Em relação as perguntas 1 e 2, após uma breve pesquisa realizada pela Secretaria de 
Ação Social, constatamos que o prazo de validade usualmente dos itens 5 (Feijão Carioca) e 10 (Farinha 
de Trigo), encontram-se superior ao mercado. No qual se faz necessária a devida alteração da validez 
dos produtos acima mencionados, sendo assim, alterado com data igual ou superior de 4 (quatro) a 6 
(seis) meses de validade, a contar a partir da data de entrega.   
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3. Pergunta: Com relação ao item 13 - Tempero produto também componente da cesta básica o edital 
solicita no Anexo I - Termo de Referência: TEMPERO, Tempero Completo Concentrado de Ingredientes 
básicos: sal, alho, cebola, óleo vegetal, embalagem plástica ou pote de 300 gr, com dizeres de 
rotulagem, contendo informações dos ingredientes, e com data de validade de 07 meses a contar da 
data de entrega. PERGUNTA-SE: Informamos que após pesquisa de mercado nas marcas tradicionais 
(Arisco, Quero, Sabor Ami, Kitano, Castelo etc...) as marcas que atendem os demais ingredientes não 
contém sua composição óleo vegetal, desta forma, poderemos desconsiderar o óleo vegetal deste 
item? 
Resposta: Verificamos ainda que após uma nova e breve pesquisa de mercado, constatamos que 
existem marcas que atendem a composição do Item 13 (tempero) conforme PrtScr, sendo assim a 
descrição deverá ser mantida 
 

Por fim, esclarecemos que em razão da necessidade de alteração da especificação constante 
no termo de referência, necessário se faz a suspensão do presente certame, com a redesignação da 
sessão pública a ser oportunamente republicada.  

 

 

 
Estância Turística de Tremembé, 04 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 

Daniele Oliveira Barbosa 
Pregoeira  


