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Sete Lagoas, 28 de janeiro de 2017

Número 932

ATOS DO PODER EXECUTIVO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DIVERSOS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Consultor de Licitações: Luiz Carlos Gomes de Araujo
Praça Juarez Tanure nº 15 - 4º andar – Centro
QUESTIONAMENTOS – PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
O Núcleo de Licitações e Compras, nos autos do Pregão Presencial nº 008/2017, cujo objeto é a Contratação de empresa para
fornecimento de refeições populares balanceadas no Restaurante Trabalhador, conforme solicitações de compra 38799 e 38800, oriundas
da Secretaria Municipal de Assistência Social, torna público aos interessados as respostas aos seguintes questionamentos:
- Qual a composição do cardápio?
Resposta: Arroz, feijão, guarnição, carne, sobremesa e bebida.
Em relação à sobremesa, a empresa disponibiliza um tipo de fruta e um tipo de doce e o usuário opta por um dos dois, ou disponibilizase apenas um fruto ou um doce no dia?
Resposta: Um doce ou fruta. A fruta será para os diabéticos.
Em relação ao refresco e concentrado, a empresa define se servirá um ou outro?
Resposta: A definição será feita pela empresa.
No 2.1 do termo de referência diz que a contratante pode solicitar a diminuição da quantidade de refeições estimadas (900/dia). Esta
estimativa é tida como mínimo a ser pago à empresa?
Resposta: Não, está estimativa apenas reflete a média de refeições servidas no Restaurante, no entanto o pagamento estará
condicionado ao quantitativo faturado no mês.
Observamos que o preço de referência é R$6,23 (seis reais e vinte e três centavos) por refeição. Favor informar se este é o preço
unitário total máximo aceitável; e também se há alguma participação direta do comensal, ou seja, algum complemento por parte do
usuário?
R: Este é o valor máximo aceitável. Neste montante já está incluído a participação do comensal. Esclareço que esta participação será
de R$ 2,00 quando o consumidor for idoso ou beneficiário do bolsa família, já os demais usuários pagarão R$ 4,00, sendo assim, o
município complementará o valor paga pelo cidadão, no importe de R$ 4,23 ou R$ 2,23.
Informações: (31) 3779-3700. Leonardo Alves de Araújo – Pregoeiro.
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