
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 75/2018

ESCLARECIMENTO SOLICITADO PELA LICITANTE: FRIGO SELETA 

O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA publicou edital de Pregão Presencial, nº 75/2018 cujo objeto é

o constante do ítem 03.

“III - DO OBJETO - A presente licitação tem por objeto O REGISTRO

DE  PREÇOS,  para  eventual  aquisição  de  carnes,  para

complementar  a  alimentação  nas  escolas  e  creches  da  Rede

Municipal de Ensino do Município de Nova Lima.”

O  Pregoeiro,  no  exercício  de  sua  competência  e,  conforme  informações  prestadas  pela

secretaria requisitante, tempestivamente responde à solicitação de esclarecimentos sobre o

Edital em epígrafe, apresentada pela licitante Frigo Seleta, com as seguintes razões de fato e

de direito:

“Gostaria de esclarecimento quanto a descrição dos itens:
ITEM 007 -  Coxa e contra coxa de frango: limpa, com osso,  cortes uniformes,  isentas de
temperos e aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo
e  que  alterem  suas  características  naturais.
Deve possuir  registro no SIF  (Serviço de Inspeção Federal)  ou  IMA (Instituto  Mineiro de
Agropecuária).  Deverá  ser  entregue  CONGELADO,   em  embalagens  de  2  Kg  originais  de
fábrica, apresentando rótulo de acordo com a Portaria nº. 371, de 04 de setembro de 1997 e
marca  do  produto  e  prazo  de  validade.  Após  o  descongelamento
a perda de peso deverá ser no máximo de 8% de acordo com a Portaria nº 210, de 10 de
novembro de 1998 da Secretaria de Defesa agropecuária do MAPA.

ITEM 009 - File de peito de frango: sem pele, sem osso, cartilagem, limpo, cortados em bifes
de aproximadamente 100g, embalado a vácuo, isento de temperos e aditivos ou substâncias
estranhas  ao  produto,  que  sejam  impróprias
ao consumo e que alterem suas características naturais. Deve possuir registro no SIF (Serviço
de  Inspeção  Federal)
ou  IMA  (Instituto  Mineiro  de  Agropecuária)..  Deverá  ser  entregue  CONGELADO,  em
embalagens de 2 Kg (escolas) e 1 Kg (creches) originais de fábrica apresentando rótulo de
acordo com a Portaria nº. 371, de 04/09/97 e marca do produto. Após o descongelamento a
perda de peso deverá ser no máximo de 8% de acordo com a Portaria nº 210, de 10 de
novembro de 1998 da Secretaria de Defesa agropecuária do MAPA.
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PERGUNTO: O item 007 - Coxa e Sobrecoxa deverá ser em embalagens exatas de 2kg, ou é
aproximadamente de 2kg? também deverá ser a vácuo, ou não necessariamente?

Para  o  ITEM  009  -  Filé  de  Peito  deverá  ser  em  embalagens  exatas  de  1  e  2kg  ou
aproximadamente de 1 e 2kg? também deverá ser a vácuo, ou não necessariamente?”

Apos análise da Secretaria requisitante, constatou-se que:

“Resposta ao questionamento sobre o item 007: não necessita ser embalado à vácuo e é 

desejável que o peso seja de 2Kg para que as unidades escolares requisitantes não sejam 

prejudicadas. O peso aproximado deste item somente é aceitável quando o total solicitado 

pela escola/creche é atendido.

Resposta ao questionamento sobre o item 009: necessita ser embalado à vácuo e é 
obrigatório que o peso seja de 1kg ou 2Kg.”

Diante do exposto, tem-se por respondidos os esclarecimentos solicitados.

Nova Lima, 16 de Agosto de 2018

Pregoeira
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