
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal da Educação – Divisão de Compras e Licitações 

  

RESPOSTA À QUESTIONAMENTO REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2014 

 

A Divisão de Compras e Licitações recebeu da empresa Marka Serviços e 
Comércio LTDA o seguinte pedido de esclarecimento: 

“Venho respeitosamente solicitar esclarecimento à respeito do lote 01, 
item 01 – barra de cereal sabor avelã com chocolate. 

 O item em referencia especifica os ingredientes mínimos: glicose 
ou xarope de glicose, flocos de cereais, aveia, avelã, açúcar, gordura de 
palma e estabilizante lecitina de soja. Sem gordura trans. Poderá conter 
outros ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que 
não descaracterizem o produto. Deverá conter, no mínimo, 0,7g de fibra 
alimentar na porção. Embalagem primária individual de filme de poliéster 
metalizado, pesando no mínimo 20 gramas, resistente e atóxica, com 
prazo de validade e lote indeléveis. 

 Nossa empresa comercializa um produto similar com a seguinte 
descrição: glicose, aveia em flocos, flocos de arroz, maltodextrina, 
açúcar, flocos de milho, cobertura sabor chocolate, pasta de avelã, 
castanha de caju, gordura vegetal, umectante glicerina, estabilizante 
goma acácia, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, corante 
natural urucum, aromatizante. Contém Glúten. Embalagem primária 
individual de filme BOPP-metalizado (single pack), pesando no 25 
gramas, resistente e atóxica. 

Gostaríamos de saber se podemos cotar o produto de acordo com 
especificação do nosso produto? Uma vez que estamos encontrando 
dificuldade de variedade em produtos similares com a descrição do item 
e lote acima referido.” 

 

Informamos que foi solicitada análise pela Equipe Técnica de Nutrição do 
Departamento de Alimentação Escolar, que concluiu o seguinte: 
 

Considerando os ingredientes informados, o produto atende à especificação dos 
ingredientes mínimos e embalagem primária exigidos para o Lote 1, Item 1 - Barra de 
Cereal sabor avelã com chocolate.  
 

No entanto, ressaltamos que somente com as informações apresentadas não é 
possível verificar sobre as demais exigências mínimas, tais como: prazo de validade, 
informação nutricional e rotulagem.  
 

Dessa forma, não é possível afirmar que o produto descrito pela empresa atende 
plenamente as exigências do edital. 
 

Bauru, 29 de setembro de 2014. 

 

________________________ 
Ana Paula Marques 

Diretora da Divisão de Compras e Licitações 


