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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade de Gestão e Acompanhamento das Licitações e Ajustes

Diretoria de Deflagração das Licitações

 

Relatório SEI-GDF n.º 119/2022 - SEE/SUAG/ULIC/DILIC Brasília-DF, 01 de setembro de 2022

 

RELATÓRIO RESPOSTA PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 27/2022

 

QUESTIONAMENTO 1 E 3 IDS (94404532 – 94542440 - 94663813)

DATADOS DE 29/8/2022

EMPRESA: GDC Alimentos S/A

RESPOSTA PROFERIDA PELA ÁREA TÉCNICA:

 

Referente à primeira solicitação de esclarecimento (id. 94404532):

 

1. ''O Item 4.2, subitem 4.2.2 informa que “a CONTRATADA será oficiada, com pelo menos
10 (dez) dias úteis de antecedência da data do início das entregas, em relação ao quan�ta�vo a ser
entregue, bem como os períodos de entregas es�pulados pelo setor de alimentação escolar”. Tendo em
vista a produção do item e o cumprimento de prazos como de quarentena obrigatória por lei (para o
produto) e de transporte da indústria até o depósito da SEE/DF, o período de 10 dias úteis torna-se
demasiado justo para execução da obrigação. Desta forma, ques�ona-se: após a contratada ser oficiada,
o prazo de fornecimento para a primeira entrega poderá ser ampliado e o cronograma ajustado
considerando-se as necessidades do órgão e os prazos da indústria?''

 

A Gerência de Planejamento, Acompanhamento e Oferta da Alimentação Escolar -
GPAE, em atenção ao ques�onamento se manifestou nos termos do despacho (id.94564586):

''Dessa forma esclarecemos que pode haver flexibilização dos prazos a fim de atender aos
interesses da Secretaria de Estado de Educação e o tempo para que o fornecedor se organize e possa
produzir o quan�ta�vo a ser solicitado para entrega, principalmente em se tratando da primeira entrega
a ser realizada. ''

 

2. ''O item 4.1.3.2. e o 14.1.3.2. informam que “as análises laboratoriais deverão ser
realizadas preferencialmente pelo Laboratório de Saúde Pública da Secretaria de Saúde do DF – LACEN –
DF ou outro laboratório par�cular com ônus da CONTRATADA”. No caso de as análises serem realizadas
pelo LACEN, a inspeção do produto será feita na indústria fabricante ou no depósito da SEE/DF? Ao se
optar pelo laudo realizado pelo LACEN há algum custo à contratada quanto às análises e à inspeção
realizada?''

 

Insta esclarecer que no ato da assinatura do Contrato e durante a execução do
contrato (a cada novo lote de fabricação do produto entregue a SEEDF), a empresa contratada deverá
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apresentar Laudo Laboratorial do produto ofertado, o qual deverá estar assinado pelo responsável
técnico do laboratório.

A critério da empresa a análise laboratorial dos alimentos poderá ser realizada pelo
Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN/DF, os quais não geram ônus para a empresa, ou
laboratório par�cular, desde que este seja credenciado por en�dades regulamentadoras, conforme
descrito abaixo. Será responsabilidade da empresa a entrega de uma amostra do produto no laboratório
de análise de alimentos e entrega do laudo laboratorial à SEEDF. Ressalta-se que o laudo laboratorial não
poderá ser emi�do pela própria empresa fabricante do produto.

Conforme descrito no item 14.1.3.3 do Termo de Referência, anexo I do Edital (id.
93785704), quando os Laudos Laboratoriais não forem realizados pelo LACEN–DF, deverão ser emi�dos
por laboratórios de análise de alimentos, conforme segue:

 a) Laboratório de Rede Oficial do Ministério da Saúde ou do Ministério da Agricultura;

 b) Laboratório autorizado/credenciado pelo Ministério da Saúde ou do Ministério da
Agricultura;

c) Laboratórios que apresentem acreditação das análises/ensaios conforme a norma da
ABNT NBR ISO/IEC 17025 (ou outras que vierem a ser aprovadas, válidas e atualizadas) e a�va junto ao
INMETRO, pertencentes à Rede Brasileira de Laboratório de Ensaio-RBL; ou

d) Laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais

Ademais, importante destacar que a qualquer momento, durante a execução do contrato,
para acompanhamento da qualidade higiênico-sanitária e nutricional dos alimentos ofertados pela
Contratada ou sempre que constatada inconformidades, a SEEDF poderá solicitar à Diretoria de Vigilância
Sanitária do Distrito Federal - DIVISA-DF a execução da coleta, acondicionamento e o transporte de
amostras dos produtos que estejam no depósito central da SEEDF e/ou na Unidade Escolar até o LACEN-
DF para análise de conformidade.

 

3. ''Quanto ao item 14.1.3. do termo de referência, “a CONTRATADA deverá apresentar
laudo laboratorial do gênero alimen�cio, conforme itens 14.1.3.2 e 14.1.3.3, assinado pelo responsável
técnico do laboratório, no ato da assinatura do contrato, juntamente com uma amostra do produto,
conforme item 17 deste Termo de Referência, bem como durante a execução do contrato, POR LOTE (s) de
fabricação, a cada novo lote, contendo as análises especificadas no Folheto Descri�vo (ANEXO I) deste
Termo de Referência, para cada gênero alimen�cio”. Ques�ona-se: qual a definição considerada para lote
de fabricação?''

 

Conforme preconizado na Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 259, de 20 de
setembro de 2002 – ANVISA, no item 2.11, entende-se como lote de fabricação: in verbis

2.11. Lote: É o conjunto de produtos de um mesmo �po, processados pelo mesmo
fabricante ou fracionador, em um espaço de tempo determinado, sob condições essencialmente iguais.

 

4. ''De acordo com o item 2. H) do Folheto Descri�vo (ANEXO I), “as embalagens primárias
deverão apresentar de forma indelével os dizeres – PRODUTO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A VENDA,
podendo ser colocado juntamente ao carimbo de validade, por exemplo, não necessitando de fabricação
de embalagens exclusivas para atendimento do Contrato. No ato da assinatura do contrato, a
CONTRATADA deverá apresentar 01 (uma) unidade do produto licitado, com a inscrição em marca
indelével “PRODUTO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A VENDA”, na embalagem primária, a fim de que a
CONTRATANTE possua um exemplar do gênero licitado que servirá como referência de padronização para
as futuras entregas”. Mediante tais informações ques�ona-se: ao invés de constar em cada uma das
embalagens primárias, os dizeres “PRODUTO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A VENDA” poderiam constar
apenas na embalagem secundária do produto?''
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Informamos que os dizeres Produto Ins�tucional - Proibida a Venda deverá constar na
embalagem primária de cada produto entregue a SEEDF. A referida informação poderá vir impressa ou
carimbada com �nta indelével e duradoura, podendo ser colocada juntamente ao carimbo de validade,
por exemplo, não necessitando de fabricação de embalagens exclusivas para atendimento do Contrato.

 

Referente à segunda solicitação de esclarecimento (id.94542440):

1. O item 4.2.4. do anexo V informa que a CONTRATADA deverá entregar o gênero
alimen�cio diretamente nas Unidades Escolares e En�dades Filantrópicas conveniadas (ANEXO III).
Contudo, o termo de referência, item 14.2.2. informa que as entregas deverão ser realizadas no depósito
central da Secretaria de Educação, localizado no território do Distrito Federal, STRC Trecho 02 Conjunto F,
Zona Industrial - Guará, CEP.: 71.225-526, telefone 3901-2290, no horário de 08h (oito horas) às 17h
(dezessete horas) nos dias úteis, de segunda a sexta-feira mediante agendamento prévio. Desta forma
ques�ona-se: o produto da licitação deverá ser entregue em ponto único, no depósito central da
Secretaria de Educação, localizado no território do Distrito Federal, STRC Trecho 02 Conjunto F, Zona
Industrial - Guará ou diretamente nas unidades escolares, sendo o atendimento do �po ponto a ponto?

 

Ressaltamos que a empresa deverá se ater ao item 22 do edital e item 14, especificamente
item 14.2.3 do Termo de Referência, anexo I do Edital que estabelece regras e exigências da contratação,
a saber: "14.2.3. As entregas dos gêneros alimen�cios, descritos neste Termo de Referência, serão
realizadas em local único, não sendo a entrega caracterizada como porta a porta.''

 

2. O item 14.3.6 do Termo de Referência exige que os veículos des�nados ao transporte de
gêneros alimen�cios “deverão ser equipados com estrados plás�cos, uma vez que não será permi�do o
contato direto dos recipientes isotérmicos, plás�cos ou embalagens dos produtos com o piso e laterais do
veículo”. Ques�ona-se: garan�ndo-se que os produtos a serem entregues estejam pale�zados e envoltos
por filme stretch, o que garante o isolamento com o piso e laterais do veículo, a obrigação da u�lização
de estrados plás�cos poderá ser dispensada?

 

Esclarecemos que a carga poderá ser transportada sob estrados ou paletes plás�cos, de
forma que a carga fique longe do piso e laterais do veículo, a fim de evitar danos, contaminação ou
qualquer avaria aos alimentos transportados.

Destaca-se que conforme descrito nos itens 1) h e 2) h do Folheto Descri�vo do Termo de
Referência, anexo I do Edital, a embalagem secundária dos gêneros alimen�cios deverá ser em ‘’Caixas de
papelão ondulado, reforçado, fechadas com fita adesiva de modo a garan�r resistência a danos durante o
transporte e armazenamento. Na caixa de papelão deverá conter as informações de forma indelével,
litografada, duradoura e de fácil leitura: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote,
quan�dade de pacotes por caixa/fardo, lote e data de validade, recomendações de empilhamento
máximo e condições de armazenamento.’’

 

3. Em relação ao item 14.2.7.4 que estabelece que os “Produtos com qualidade inferior ao
descrito no presente Termo de Referência ou em desacordo com as especificações técnicas e exigências
higiênico sanitárias estabelecidas em Lei, serão devolvidos ou recusados em qualquer tempo e deverão
ser subs�tuídos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da no�ficação de recusa, sem
ônus para a CONTRATANTE. Considerando-se que as indústrias fabricantes podem estar distantes do
Distrito Federal, o prazo de 5 dias úteis para reposição pode ser inexequível. Sendo assim, pergunta-se: o
prazo de reposição poderá ser ampliado, desde que jus�ficado, em atendimento às necessidades da
contratante e da contratada?
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Esclarecemos que poderá haver flexibilização do prazo de subs�tuição dos gêneros, o
qual mediante jus�fica�va formal da contratada é analisado caso a caso, cabendo a critério do Setor de
Alimentação Escolar a aprovação ou não.

 

Por oportuno, informamos que frente a alguns ques�onamentos exarados pela referida
empresa, observou-se que vários itens elencados no Edital publicado no sistema Comprasnet não estão
em consonância com o Termo de Referência (id. 92435694).

Ante o exposto, prestada as devidas informações, res�tuímos os autos para ciência e
demais providências per�nentes ao pleito.

No que tange à Ficha Técnica poderá ser assinada digitalmente pelo Responsável Técnico
do produto. Destaca-se que conforme previsto no Termo de Referência, anexo I do Edital, item 18.5. ''Os
documentos técnicos apresentados poderão ser diligenciados''. Acerca dos anexos II e III do Edital, por se
tratar de documento específico solicitado por essa especializada, sendo necessária manifestação do setor
técnico competente desta Pasta.

 

QUESTIONAMENTO ID (94652886)

DATADO DE 31/8/2022

EMPRESA: COMERCIAL GLOBO

RESPOSTA: As declarações, objeto do ques�onamento postulado por essa empresa, estão
presentes no modelo de proposta de preços anexo II do edital.

 

QUESTIONAMENTO ID (94652886)

DATADO DE 31/8/2022

EMPRESA: MAQUINART COMERCIO

RESPOSTA: Devem ser consideradas as especificações técnicas con�das no termo de
referência – anexo I do edital.

 

Atenciosamente,

 

ALBERTO MOHAMAD

Pregoeiro

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALBERTO MOHAMAD FILHO - Matr.0251525-3,
Diretor(a) de Deflagração das Licitações, em 01/09/2022, às 11:07, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 94706417 código CRC= 91B83D2A.
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