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DEC稽AOD廷 RECURSO
REGISTRO DE PRECOS DE CARNES E PEIXE PARA A MERENDA ESCOLAR
PREGAO PRESENCIAL n" 039/2016
PROCESSO UC汀AT6慰O n' 05412016

Agual, 16 de Fevereiro de 2017
Prezados Senhores,

Cuidam os presentes autos, origin馴mente, de
o da empresa
representagao acerca de possive治 irregularidades apontadas peめ「ecu播
DISTR侶UIDORA NANCY LTDA, autuada neste feito.
Promovida a regular instrugao processu創： entendemos
旧z6es apontadas as f藩．
pe恵nentes a improced白ncia do recurso formu急do, forte nas
do, sem pe厄
428/429, uma vez que o item 7 一 fi I白 de p蹴o de frango em cubos conge漁
含o da
IQF, e 詑em 13 atmondega bovina congelada 25 gr..que derivou a classificag
_ emoresa M. NEHMEH ENTREPOSTO DE C1\RNES EIRELI foi estritamente baseado em
一

carater teenにo,
Com relagao as raz6es apresentadas pe漁 empresa
Recorrente, esclarego que no corpo do edital nao se encontra nenhuma especificag含o
acerca de percentual de gordura ou protena a cada 100 gr.,derivadas da amostra.
Nao h白 ainda que se falar em imprescindわilidade de teor
de prote加a e gordura, nao possuem relagao direta acerca da qualidade do produto, uma
cnica que justificasse
vez que tratam-se de fatores independe耐es e sem corre伯gao t白
eventual desc無ssificag含o.
Por fim, o item 13 一 almondega, ao contr良バo do relatado,
一
possui sim forma arredondada, inexistindo vincu巨gao expressa a forma a「絶dondada
(circulo). O produto atendeu todos os crit自ios tecnicos com excegao do peso.
Com relagao a divergencia de peso do item 13 as引ste
raz台o a empresa Recorrente, uma vez que a amostra possui divergencia do peso
informado e do peso real. Procedente a desclassificagao.

Ademais, o apontamento de exist白ncia de dois 応tu 醜 foi
formu治do em ca「白 ter genrico e au肥ntes pr司U泣os apontados pe巨 comiss加 av舗adora,
貸ue deveria em tese comprovar ausencia de aprovagao no SISP, eお que estranha a
an白Use a aprovagao do objeto da amostra.
Reg厄tre-se o compromisso da empresa Recorre競e em
equiparar pregos pratにados no caso da desdassificagao do item 13.
Em conclus議α n白oh自 raz6es ou argumentos 泊ga捻 que
治vem a desdassificag含o do item 7, preva厄cendo neste momento apenas a
descass潜cag合o do item 13, eis que divergente o peso da amostra com o informado.
Encaminho os autos para prov旧encias necess自rias.

Atenciosamente.
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