
De: Eduardo <eduardoQjoaoafonso.com.br> iam mecenatois
Enviado em: terça-feira, 5 de outubro de 2021 16:33 A VC :
Para: 'Brito' de » a
Assunto: Solicitação de Esclarecimento Pregão Presencial nº 066/2021

Prioridade: Alta

Corumbataí, 05 de Outubro de 2.021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
NOVO HORIZONTE-SP.

Y Prezados Senhores:

Tendo adquirido o edital do Pregão Presencial nº 066/2021 - REGISTRO DE
PREÇOS para eventual aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E ESTOCAVEIS —

KIT ALIMENTAÇÃO, paradistribuição aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, como parte
das medidas de enfrentamento a pandemia do Coronavírus — COVID-19, pelo período de 04 (quatro) meses,
conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência - ANEXO 1, solicitamoso seguinte
esclarecimento:

- Com relação ao item Aveia produto componente do Kit Alimentação o edital solicita

no Anexo I - Termode Referência; AVEIA EM FLOCOS FINOS- 16.000 UNIDADES (1 PACOTE DE 260
GRAMAS POR KIT) Aveia em flocos finos. Embalagem de 200 gramas. Produto obtido pelo processo de

cozimento e laminação de grãos de aveia integrais . Os flocos finos com aparência de flocos pequenos com

predominância de farinha, cor bege com odor e sabor característico de aveia. Constar na embalagem, nome,
endereço e CNPJ da empresa envasadora e ou distribuidora. Declarar marca. Validade a partir da entrega de
6 meses. O produto deve estar de acordo com a Portaria nº 928/98 de 23 de outubro, Resoluções e Instruções/Normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) conforme legislação vigente. PERGUNTA-SE: Informamos que após pesquisa de

mercado nas marcas tradicionais (Quaker, Apti, Yoky, Nestlé, Nutry, Neilar, Siamar, etc) não encontramos
nenhuma marca na Embalagem de 200 gramas e devido uma tendência de mercado esse produto reduziu o

peso para 170 gr , desta forma , como poderemos considerar para este item; AVEIA EM FLOCOS FINOS-
16.000 UNIDADES ( 1 PACOTE DE 170 GRAMAS POR KIT) Aveia em flocos finos. Embalagem de

170 gramas. Produto obtido pelo processo de cozimento e laminação de grãos de aveia integrais . Os flocos

finos com aparência de flocos pequenos com predominância de farinha, cor bege com odor e sabor

característico de aveia. Constar na embalagem, nome, endereço e CNPJ da empresa envasadora e ou
distribuidora. Declarar marca. Validade a partir da entrega de 6 meses. O produto deve estar de acordo com a
Portaria nº 928/98 de 23 de outubro, Resoluções e Instruções Normativas do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) conforme legislação
vigente?

Certos de sua atenção, agradecemos e ficamos no aguardo de uma resposta através
do e-mail: licitacao(ajoacafonso.com.br, para que possamos elaborar nossa

proposta.
Atenciosamente,

Valéria Cristina Bertagna Butolo - Sócia João Afonso Bertagna - Sócio


