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“COMUNICADO N.º 116/2021” 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2021, de 20 de maio de 2021, levado a efeito através do 

Processo Licitatório n.º 041/2021, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para a “AQUISIÇÃO DE 

KIT DE MERENDA ESCOLAR – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS”, para Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura da Prefeitura Municipal de Matão. 

 
O Departamento de Compras e Licitações, através da Pregoeira Municipal, acusa o 

recebimento de esclarecimento ao Edital em referência através de e-mail, encaminhado pela 

sociedade empresária COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA, nos seguintes termos: “-Com 

relação ao item Biscoito Cream Cracker produto componente da Kit de Merenda o Edital solicita 

no Anexo I – Termo Referência: 1 Pacote de Biscoito CREAM CRACKER Peso 400 G, farinha 

de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada de soja, sal, fermentos 

químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, açúcar, 

açúcar invertido, fermento biológico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: 

metabissulfito de sódio. Contém glúten. alérgicos: contém derivados de trigo, cevada e pode 

conter soja, aveia, centeio e aveia. Embalagem 400 Gramas. PERGUNTA-SE: Informamos que 

após pesquisa de mercado nas marcas tradicionais (Bauducco, Triunfo, Zabet, Marilan, Mabel, 

Panco, Renata, Parati, Piraque, Duchen , Liane, Adria, Tostines etc...) a marca que mais se 

aproxima a composição acima não contém pirofosfato ácido de sódio e ao invés de gordura 

vegetal hidrogenada de soja, contém somente gordura vegetal, desta forma, como podermos 

cotar este item?” 

RESPOSTA: O Departamento de Alimentação informe que pode ser cotado qualquer 

uma das marcas mencionadas. Será aceito desde que na embalagem de 400 gramas. 

Nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Matão, 31 de maio de 2021. 
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