
Brito

De: Nutrição Nutricionale «nutricao Onutricionale.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 10 de novembro de 2021 13:42

Para: Brito

Assunto: Esclarecimento Pregão Presencial 72/21

Boa tarde!

Com relação ao Pregão Presencial 72/21 - aquisição gêneros alimentícios perecíveis, gostaria de esclarecer:

No Anexo I

DO CONTROLE DE QUALIDADE DO PROGRAMA: Resolução FNDE nº32/agosto 2006:'A Entidade Executora

deverá prever em Edital de Licitação a obrigatoriedade de o fornecedor apresentar a ficha técnica ou declaração

com informações sobre a composição nutricional do produto, com taudo de laboratório qualificado e/ou laudo de

inspeção sanitária dos produtos, como forma de garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos atendidos,

e ainda estabelecer:

aja responsabilidade dos fornecedores dos gêneros alimentícios pela qualidade físico-química sanitária dos

produtos licitados;
b) a exigência de que a rotulagem, inclusive a nutricional, esteja em conformidade com a legislação em vigor;

c) a exigência de comprovação, junto às autoridades sanitárias locais, de existência de instalações compatíveis com

o produto queolicitante se propõe a fornecer.

Pergunta-se: Quando deverá ser apresentada a documentação (ficha técnica) ?

Agradeço desde já a atenção.

Daniela Spadacio
Nutricionale



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

CNPJ N.º 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO Nº 201/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2021
EDITAL Nº 127/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de GENEROS

ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, para execução do Programa Alimentação Escolar,

para atender a Secretaria Municipal de Educação, através do CEMAE -

Centro Municipal de Alimentação Escolar, pelo período de 03 (três) meses,

conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência

- ANEXO 1.

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Estado de São

Paulo, TORNA PÚBLICO que o edital do Pregão acima mencionado passará a

vigorar com a seguinte redação.

1) ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 17 :

Não é necessário o envio das amostras, devido ao grande

volume de produtos do edital. Porém, o produto só será aceito de fato

após a primeira entrega, onde será analisado de forma mais minuciosa se

as características do produto e da embalagem de fato batem com O descritivo

do edital e/ ou fichas técnicas.

Fica estabelecido que a ficha técnica de cada produto

somente será exigida do vencedor e por ocasião da assinatura do contrato.

Ficam mantidas e ratificadas as demais disposições e

exigências do edital e dos anexos da presente licitação.
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