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ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO 
 

Processo Administrativo nº 12/10/06.219 Interessado: Secretaria Municipal de 

Educação Assunto: Pregão Eletrônico nº 108/2012 Objeto: Contratação de empresa para 

fornecimento parcelado de carne bovina, peixe, frango e pão de queijo, congelados. 

 

A Prefeitura Municipal de Campinas, por intermédio da Pregoeira, após avaliação técnica da 

Secretaria Municipal de Educação, apresenta aos interessados resposta à solicitação de 

esclarecimento formulada pela empresa AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA., em 

relação aos itens 12 e 13 do Memorial Descritivo, conforme segue: 

Pergunta: "Item 12 e 13: na descrição do produto no Edital é pedida embalagem inicial de 
01 kg, gostaríamos de saber se podemos participar com os nossos produtos, porém eles 
apresentam embalagem primária com 02 kg e 03 kg, respectivamente, e embalagem 
secundária de 12kg? As demais especificações os nossos produtos atendem as exigências 
conforme o edital." 
Resposta: Serão aceitos produtos que estiverem de acordo com as especificações do Edital, 

ou seja, "a embalagem primária de cada item deverá ser em sacos plásticos atóxicos, 
resistentes ao transporte e armazenamento, lacrados, termossoldado e resistente, contendo 
apenas 01 kg (um quilo) do produto".  
A opção por produtos com capacidade de 01 Kg se deu pelo fato de serem produtos 

congelados, sendo necessário o descongelamento antecipado, garantindo a segurança 

alimentar, uma vez que a manipulação ocorre em quantidades pequenas. Além disso, quando 

ocorre alteração na frequência de alunos, as embalagens pequenas também possibilitam 

maior aproveitamento, isto porque é possível "provocar" um descongelamento forçado sem 

que haja necessidade de descongelar uma grande quantidade do produto.  

Considerando que o questionamento apresentado e a respectiva resposta não afetam a 

formulação das propostas, ficam mantidas as datas e horários de recebimento, abertura e 

disputa do Pregão Eletrônico n° 108/2012. 

 

Campinas, 02 de julho de 2012 

ELISANGELA NASCIMENTO DOS REIS BECKER 

PREGOEIRA 


