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Bomdia! 1
Com relação ao Pregão Presencial nº 11/2021 - Aquisição de Kit Alimentação, gostaria de esclarecer:

No Anexo I Descritivo - Lote 1 - Alimentos Perecíveis

PEITO DE FRANGO - TECNOLOGIA IQF CONGELADA INDIVIDUALMENTE- CONGELADO
FORMATO DE TIRAS Característica do produto: Peito de frango, congelamento IQF, formato em tiras. O

produto deverá apresentar aspecto firme, não amolecido e nem pegajoso, cor própria, sem manchas

— esverdeadas, com cheiro e sabor próprios, sem sujidades, parasitos e larvas.
“ * O produto deverá ser embalado em embalagem plástica de polietileno, de material atóxico, resistente, com

identificação e vedação termossoldada. Reembalado em caixas de papelão ondulado, lacrada e devidamente
identificada.
A sobre coxa de frango deve ser congelada com tecnologia IQF em formato moído, o produto deve se

apresentar sem sebo, isento de cartilagense isento de ossos e com no máximo 5% do peso em gordura, sem

aparas, sebo e aponevroses. O produto deverá ser entregue com temperatura que preserve as características
de qualidade do mesmo - 12ºC ou mais frio e entrega mensal a combinar (I vez / mês). O produto não

poderá ter data de processamento e empacotamento superiora 7 dias e a embalagem deve permanecer
integra por todo o período de validade, não apresentando vazamento de sangue no seu descongelamento.
VALIDADE DE NO MINIMO 11 MESES TOTAL DE KITS= 20.000 KITS ESTIMATIVA DE
ENTREGA (PEDIDO MINIMO) 1 MÊS= 2.000 KITS/ 2 MÉÊS= 2.000 KITS /3 MÊS = 2,000 KITS /4
MÊS = 2.000 KITS/5 MÊS= 2.000 KITS/ 6 MÊS= 2.000 KITS

Diante da divergência no formato e no tipo do Frango, no descritivo acima, como devemos considerar?
Peito de frango, formato Tiras ou Sobrecoxa de frango , formato moído?

“* Podemos cotar 02 Pacotes de 500 gramas por Kit, com congelamento 1 a 1 = IQF, solicitado?

Aguardo retorno o mais breve possível, para finalizarmos nossa proposta de preços.

Atenciosamente.



Ea

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE dido.|Folha
CNPJ N.º 45,152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917 EPIsDIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NovoHorizonte “22c

Lo

PARA

CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Senhora Nutricionista,

Solicitamos esclarecer o questionamento trazido pela
interessada NUTRICIONALI em requerimento de fl. 197.

10.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo
de 1 (um) dia útil, a contar do recebimento da solicitação
por parte da autoridade subscritora do edital, passando a
integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais
licitantes, através do site oficial.

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14980-000
e-mail: licitacao(Qnovohorizonte.sp.gov.br



a Prefeitura Municipal de Novo HorizonteEe Secretaria Municipal de Educação
*&=Rua Avenida Armando de Biasi nº 1401 — Vila Pati- Fone (17) 3542-1198

E-mail: smetonovohorizonte.sp.govbr

Centro Municipal de Alimentação Escolar
Rua Bernardino Guerra, 96 — Centro

Novo Horizonte — S.P. Fone — (17) — 3542-4452 / 3543-2070 / 3543-2563
E-mail: merendaescolaronovohorizonte.sp.gov.br

Novo Horizonte-SP, 22 de março de 2021.
Oficio nº. 03/21

Ilmo. Sr.

Chefe da Divisão de Licitação

Em resposta ao questionamento de fls. 137, Processo Licitatório

33/2021, Pregão Presencial 11/2021, Edital 20/2021, referente ao Lote 1 — Alimentos

Perecíveis, deve ser considerado o Peito de Frango, congelamento IQF, formato em tiras,

em pacotes de 500g (2 pacotes) ou de 1 kg (1 pacote) por aluno.

OBS: Esta correção é valida pata todas as empresas participantes do certame.

Atenciosamente,

Divisão de Alimentação Escolar


