
RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Birigui, 07 de abril de 2021.

Sirvo-me do presente  para  apresentar  reposta  ao  pedido  de  esclarecimento  efetuado por

determinada empresa, em relação ao Edital do Pregão Presencial nº 011/2021, que objetiva o “REGISTRO

DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE CARNES E

EMBUTIDOS,  DESTINADOS  AO  RESTAURANTE  POPULAR  DE  BIRIGUI  –  SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME

ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I”;

Solicita esclarecimentos nos termos que segue:

01 – Ao ler o edital PP n° 11/2021, vi que no termo de referência - Anexo I, cita  que os
produtos devem estar registrados nos órgãos (SIF ou SISP). No caso, alguns fabricantes são
fiscalizados/inspecionados pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) aderidos ao SISBI-
POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal), que tem equivalência
ao  SIF.  Ou  seja,  os  produtos  com selo  SISBI-POA podem ter  comercialização  em todo
território  nacional.  Gostaria  apenas  de  confirmar  a  aceitação  de  produtos  com
Registro/Carimbo SISBI-POA?(Em anexo declaração de um de nossos fabricantes, onde fala
sobre a equivalência do serviço de inspeção SISBI-POA).

RESPOSTA: Conforme resposta da requisitante, qual seja o Restaurante Popular de Birigui
“Ari Alves”, através da Sra. Marli Regina Alves, os mesmos informam que  produtos com
Registro/Carimbo SISBI-POA serão aceitos.

02 – No item 13 - peito sem osso e sem pele, cita que o mesmo deve estar pesando 2kg. E no
item  16  -  filezinho  de  peito  sassami,  cita  que  o  mesmo  deve  estar  em  pacote  de  1kg.
Pergunta: Referente  a  esses  itens  13  e  16  somente  serão  aceitos  produtos  em
pacotes/embalagens/pesos de acordo com o edital? Item 13 - pct 2kg e item 16 pct 1kg? Ou
pode ser apresentado esses produtos em pacotes com variação de pesos?

RESPOSTA: Conforme resposta da requisitante, os itens 13 e 16 pode ser apresentado esses
produtos em pacotes com variação de pesos.

Informações  adicionais  pertinentes  ao  assunto  poderão  ser  obtidas  através  do  e-mail:

enio.licitacao@birigui.sp.gov.br.

Atenciosamente,

Ênio N. Linares Garcia

Pregoeiro Oficial
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