
De : Pregão Eletronico
<pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br>

Assunto : Re: Pedido de esclarecimento Edital do Pregão
Eletrônico Nº 80/2022

Para : Ponto da Carne Distribuidora
<pontodacarnedistribuidora@gmail.com>

Zimbra pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br

Re: Pedido de esclarecimento Edital do Pregão Eletrônico Nº 80/2022

sex., 16 de set. de 2022 13:54

 1 anexo

Boa tarde, prezada.

Considerando que as alegações trazidas pela empresa são de natureza técnica, para

aclaramento da situação, foi solicitada análise e posicionamento técnico pela Secretaria

requisitante, que concluiu nos termos, conforme anexo.

Atenciosamente,

A Pregoeira.

De: "Ponto da Carne Distribuidora" <pontodacarnedistribuidora@gmail.com>
Para: "pregao eletronico" <pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 13 de setembro de 2022 17:55:12
Assunto: Pedido de esclarecimento Edital do Pregão Eletrônico Nº 80/2022

Boa tarde!

Prezados senhores,

Tendo em vista nosso interesse em par�cipar do Pregão Eletrônico n° 80/2022 – Processo Licitatório n°
369/2022, solicitamos esclarecimento conforme abaixo:

ESCLARECIMENTO 1:

No item 8 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES, no
subitem “8.2.1 – Também será desclassificada a proposta que iden�fique o licitante.”

PERGUNTA: No campo de informações Adicionais do Banco do Brasil, poderá ser
colocado Marca/Fabricante dos produtos?

Resposta: Conforme informado no edital, a empresa deverá, em campo próprio, fornecer todas as
informações solicitadas em edital:

"6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:
a) Valor unitário e total do item ou percentual de desconto, de acordo com o critério de julgamento definido
para o pregão;
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b) Marca;
c) Fabricante;
d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência (Anexo I), indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garan�a, número do
registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;"

ESCLARECIMENTO 2:

7.3 – Para fins de qualificação técnica, os interessados deverão apresentar a documentação constante

do Item 4. HABILITAÇÃO / QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Termo de Referência (Anexo I), não
se limitando a:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado que comprove ter a licitante executou o fornecimento de
produtos ou desempenhado serviços iguais, similares ou superiores ao objeto da
presente licitação, com nome legível do emitente, em papel timbrado, ou em papel
sem timbre com carimbo do CNPJ;

b) Alvará de Localização e Funcionamento.
Justificativa: Todo estabelecimento que produz, manipula, armazena, transporta,
comercializa ou realiza qualquer atividade que envolva alimentos, bebidas ou
matérias-primas alimentares deve solicitar o alvará sanitário, conforme Lei
Estadual nº 13.317 de 1999. Este Alvará é de extrema importância, pois garante a
higiene e qualidade de produtos e/ou serviços.

c) Título de Registro no S.I.F / DIPOA próprio (S.I.F. próprio – Serviço de Inspeção
federal) ou documento emitido pelo I.M.A próprio (Instituto Mineiro de
Agropecuária) para frigoríficos sediados em Minas Gerais.
Justificativa: o Serviço de Inspeção Federal, conhecido mundialmente pela sigla
S.I.F. é o responsável por assegurar a qualidade de produtos de origem animal
comestíveis e não comestíveis destinados ao mercado interno e externo. No Brasil,
todos os produtos de origem animal sob responsabilidade do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento são registrados e aprovados pelo S.I.F.
visando garantir produtos com certificação sanitária e tecnológica para o
consumidor brasileiro, respeitando as legislações nacionais e internacionais
vigentes.

d) A empresa fabricante deverá declarar que elabora e implementa as “Boas
Práticas de Fabricação”, na sua linha de produção, conforme determina a
Resolução RDC nº 275, de 21/10/2012 e Portaria 326, de 30/07/1997, da SVS/MS.
Justificativa: a Resolução RDC nº 275, de 21/10/2002 dispõe sobre o Regulamento
Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos
Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de
Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos. Ela tem como objetivo estabelecer
Procedimentos Operacionais Padronizados que contribuam para a garantia das
condições higiênico-sanitárias necessárias ao processamento/industrialização de
alimentos, complementando as Boas Práticas de Fabricação e aplica-se aos
estabelecimentos processadores/industrializadores nos quais sejam realizadas
algumas das seguintes atividades: produção/industrialização, fracionamento,

Zimbra https://webmail.pnl.mg.gov.br/h/printmessage?id=3621&tz=America/S...

2 of 4 16/09/2022 14:00



armazenamento e transporte de alimentos industrializados.

e) Declaração emitida pela própria empresa que garante que a mesma se encontra
ciente e cumpre as exigências sanitárias estabelecidas para o transporte de
alimentos segundo a Resolução Estadual SES/MG 6458 de 05 de novembro de
2018.
Justificativa: É um documento que comprova que uma empresa cumpre as
exigências sanitárias estabelecidas para o transporte de alimentos.

f) Cópia dos registros de todos os produtos no SIF/DIPOA ou IMA.

Caso a licitante não seja a fabricante do produto, deverá apresentar somente as
documentações citadas nos itens “b”, “c”, “e” e “f”. Em relação ao item “c”, o
mesmo deve ser da empresa fabricante do produto.

PERGUNTA 1: Nossa empresa não possui veículos em seu nome, temos um contrato
de Prestação de serviço juntamente a uma terceirizada que  possui veículos com
certificação sanitária, sendo assim, para Atendimento a letra “e” podemos
apresentar a declaração em nome da nossa empresa anexando também toda
documentação dos veículos que fará o transporte?

PERGUNTA 2: Em relação as letras “d” e “f”, também não terão que serem emitidos
em nome do Fabricante? Pois o edital especificou somente a letra “c”

ESCLARECIMENTO 3:

5.9. Ultrapassada a fase de aprovação de amostras, o licitante declarado vencedor
deverá apresentar as seguintes documentações:
a) Cópia do documento emitido por Conselho de classe atestando a averbação do
contrato de trabalho do profissional como responsável técnico (RT) do
estabelecimento, ou documentação similar que ateste o vínculo empregatício –
Veterinário ou Engenheiro de Alimentos.
Justificativa: segundo o artigo 5º da lei nº 5.517/68 que dispõe sobre o exercício
da profissão do médico-veterinário, é de competência deste profissional “a direção
técnica sanitária dos estabelecimentos industriais e, sempre que possível, dos
comerciais ou de finalidades recreativas, desportivas ou de proteção onde estejam,
permanentemente, em exposição, em serviço ou para qualquer outro fim animais
ou produtos de sua origem;” bem como “a inspeção e a fiscalização sob o ponto-
de-vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de
conservas de carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se
empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de lacticínios, entrepostos
de carne, leite peixe, ovos, mel, cêra e demais derivados da indústria pecuária e, de
um modo geral, quando possível, de todos os produtos de origem animal nos locais
de produção, manipulação, armazenagem e comercialização.

b) Declaração firmada pelo Representante Legal da empresa, sob as penas da lei,
de que possui e manterá responsável técnico pela fabricação do produto.
Justificativa: segundo o artigo 5º da lei nº 5.517/68 que dispõe sobre o exercício
da profissão do médico-veterinário, é de competência deste profissional “a direção
técnica sanitária dos estabelecimentos industriais e, sempre que possível, dos
comerciais ou de finalidades recreativas, desportivas ou de proteção onde estejam,
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permanentemente, em exposição, em serviço ou para qualquer outro fim animais
ou produtos de sua origem;” bem como “a inspeção e a fiscalização sob o ponto-
de-vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de
conservas de carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se
empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de lacticínios, entrepostos
de carne, leite peixe, ovos, mel, cêra e demais derivados da indústria pecuária e de
um modo geral, quando possível, de todos os produtos de origem animal nos locais
de produção, manipulação, armazenagem e comercialização;”

PERGUNTA: Nossa empresa somente comercializa e distribui produtos, não temos
obrigatoriedade de termos Responsável Técnico, pois não somos fabricantes, sendo
assim, podemos apresentar os documentos exigidos nas letras “a” e “b” em nome
dos fabricantes dos produtos?

Aguardo resposta!

Desde já agradeço a atenção dispensada!

Atenciosamente,

Patrícia
Ponto da Carne Distribuidora

Resposta tecnica Ponto da Carne.pdf
132 KB 
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