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Setor de Licitação PMSBA <licitacao@saobentoabade.mg.gov.br>

Esclarecimento
2 mensagens

Doce Mercado <docemercadoadm@gmail.com> 28 de julho de 2020 15:35
Para: licitacao@saobentoabade.mg.gov.br

Boa tarde, prezados! 

Venho através deste solicitar o esclarecimento de item 12 (CAFÉ), do pregão presencial 025/2020. 

Na descrição do item solicita o selo ABIC, sendo ela uma empresa de caráter privado, não podendo
assim ser exigido em editais públicos e ainda restringe a participação de algumas empresas, não sendo
esse o foco de uma licitação.  

Gostaria de saber se podemos apresentar o laudo de microscopia ( laudo que mostra o percentual de
impureza do produto) e laudo sensorial (laudo que mostra a classificação do produto), sendo eles feitos
em laboratório credenciado pela ABIC. 

Tentei contato com a prefeitura no dia 28/07, para esclarecer a descrição dos itens não completos em
edital, lembrando que descritivo é caráter desclassificatório, ou seja, o mesmo deveria estar completo
no edital e não apenas na proposta digital, no qual foi feita hoje. Tentei contato com o órgão, já que no
edital 25/2020, pág 10 - item 22.9, diz que conseguiríamos contato de segunda a sexta entre 8:00h e
17:00h, porém não havia nenhum responsável do setor.

Gostaria de uma resposta urgente visto que o pregão é dia 29/07.

Desde já agradeço.

Setor de Licitação PMSBA <licitacao@saobentoabade.mg.gov.br> 29 de julho de 2020 10:16
Para: Doce Mercado <docemercadoadm@gmail.com>

Prezados,

A intenção do Poder Executivo em se exigir, tanto o selo ABIC, como laudos de teste sensorial, se dá para
a aquisição de produtos com qualidade preservada e superior para consumo, quando que, por experiências
anteriores, os
produtos adquiridos pelo Município, em especial o pó de café, não obtiveram atendimento satisfatório, justificando
para
tanto, a apresentação de documentos de teste de qualidade.
Vale dizer, que não temos em nenhum momento a intenção de restringir a participação de licitantes, dado que
sabemos que
os referidos laudos são contratados pelas licitantes e não podem prosperar como imperioso para participação em
licitações
públicas.
Com isso, serão aceitos todos os tipos de laudos técnicos dos produtos, observada a legislação do setor, não sendo
necessário ser somente ser o da ABIC.
Embora não tenhamos descrito a conjunção "ou", afirmamos que serão aceitos laudos distintos, desde que tenham
sido
emitidos por profissional responsável.
Contudo, independente do item licitado, laudo técnico ou boa aparência, que sejam oferecidos produtos de qualidade
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e
com rendimento desejado de uso/consumo.

Atenciosamente,

Lâner Mariano Mendonça
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
Depto de Compras do Município de São Bento Abade


