
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL 

 
 
 
Salvador, 28 de novembro de 2019 
 
ASSUNTO: CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (café torrado moído, leite em pó integral, achocolatado, feijão 
carioquinha, beiju de coco e arroz parboilizado orgânico), ofertados por produtores da AGRICULTURA 
FAMILIAR, destinados à Rede Municipal de Ensino, visando atender ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAEC, PNAEP, PNAEQ, PNAEF, PNAE-EJA, MAIS EDUCAÇÃO, e AEE.. 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Informamos a seguir, a solicitação de esclarecimentos de interessado na Chamada em epígrafe e as respostas 
do setor técnico competente, GERAD/CAE/SMED: 
 
 

 PERGUNTA: 
 
A respeito do item 01 - Café Torrado Moído, gostaríamos de confirmar: 
 
1) Se a embalagem secundária pode ser de 6 kg, ao invés de 10 kg, sem nenhum prejuízo a qualquer outro item  
requisitado, visto que só vai alterar o volume, mas não vai interferir nas características do produto; 
2) Se existe a possibilidade de realizarmos entregas trimestrais ou semestrais (no caso da Cooperativa  
participar do certame e ser contratada), considerando a quantidade do produto e o fato de que o mesmo 
possui um prazo de validade de 12 meses. 

 

 RESPOSTA  
 

1) Referente à embalagem secundária, concordamos com a solicitação da Cooperativa/Associação, para tanto 
segue abaixo ampliação: 
 
EMBALAGENS: 
 
Primária: pacote de polietileno resistente, embalado a vácuo, atóxico, hermeticamente fechado por 
termossoldagem, contendo peso líquido de 250 g. Secundária: caixa de papelão ondulado, reforçada, com abas 
superiores e inferiores lacradas com fita adesiva plastificada ou fardo de polietileno reforçado com capacidade 
de 05 a 10 kg.  
 
2) Quanto às entregas, estas serão mensais, conforme cronograma emitido pela GERAD/CAE, anexo à 
Autorização de Fornecimento de Material (AFM) e Nota de Empenho, emitidos pelo setor competente da 
SMED. Todavia, as cooperativas/associações serão comunicadas com no mínimo 20(vinte) dias de 
antecedência, conforme descrito em edital. 
 
Atenciosamente, 
 
Hilaise Santos do Carmo 
Presidente 


