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Comunicado aos estudantes do IFSP referente ao cancelamento dos Kits Alimentação

Em análise realizada à luz da legislação vigente e visando atender aos interesses da Administração Pública, temos a comunicar que:

Em 09/11/2020 foi protocolado pedido de CANCELAMENTO DE ATA – SRP 30/2020 – Região 03, 04 e 05 – Itens 21 a 50 – ATA
40/2020- KIT ALIMENTAÇÃO, pela empresa Nutricionale Comércio de Alimentos LTDA., justificado pela impossibilidade de
fornecimento dos itens no valor registrado devido ao aumento desproporcional do preço dos insumos que compõe o kit alimentação.

Após análise do processo, o IFSP deferiu o pedido de liberação do compromisso de fornecimento com o cancelamento da Ata de Registro
de Preços n 40/2020 firmada entre as partes.

Salientamos que até o momento, foram realizadas duas entregas de kit alimentação aos alunos da educação básica, que manifestaram
interesse em receber os alimentos. As duas entregas contemplaram os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2020, totalizando
633 kits entregues, entre esses, kits de produtos da Agricultura Familiar.

Diante do exposto, fica cancelada a próxima entrega de kit alimentação no campus Presidente Epitácio, prevista para acontecer no mês de
dezembro de 2020. Não havendo previsão de retorno.
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