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PROCESSO Nº 11552/2019 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 11 (onze) dias do mês de julho do ano de 2019, às 13h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao 
Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos 
encaminhado via e-mail a este Departamento de Procedimentos Licitatórios – Seção de Licitações pela empresa 
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 

CARNEOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E FILANTRÓPICAS DO MUNICIPIO DE SÃO CARLOS.   
 
 
RESPOSTA PELA UNIDADE 
De acordo com a Nutricionista Responsável pela Alimentação Escolar, referente ao pedido de esclarecimento da empresa 
Distribuidora Nancy, em relação ao item 02 do lote 04 - Linguiça de Pernil congelada, será aceito pequena quantidade de 
pimenta, desde que não caracterize o produto como apimentado, pois, trata-se de um produto destinado à alimentação 
escolar. 
 
Quanto ao teor de sódio, será aceito até o limite máximo de 20% acima do solicitado nas especificações, pois, pela 
Resolução Nº 26, de 17/06/2013, do FNDE, o valor de sódio máximo permitido nas preparações é de 400 mg para alunos 
no período parcial e que consomem pelo menos uma refeição durante este período, e considerando que a linguiça de 
pernil está na categoria de alimentos restritos do PNAE (Informe PNAE n° 03/2016), justificando-se a necessidade de 
solicitar nas especificações do produto um teor de sódio mais baixo. 
 
No entanto, foi realizada ampla pesquisa de mercado onde verificou-se que as marcas comerciais apresentam valor de 
sódio um pouco acima do solicitado. 
 
Já em relação ao item 03 do lote 04 - almôndegas de carne bovina congelada, poderá ser aceito pacotes com peso 
padronizado de 1 kg, ficando a embalagem primária de 1 a 5 kg. 

 
 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
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