
QUESTIONAMENTO EDITAL PP 13/2021

Adm nutrana <adm@nutrana.com.br>
Dom, 18/07/2021 18:15
Para:  pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com>

Bom dia Sr. Pregoeiro,
 
Eu, Conrado José Gonçalves de Oliveira, sócio proprietário da Empresa NUTRANA LTDA / CNPJ 00.065.644/0001-68, venho
mui respeitosamente, solicitar algumas informações pertinentes ao certame PP No. 13/2021.
 
Para um levantamento de custo mais apurado, deste certame, e vendo as quantidades solicitadas no Edital para este
certame, venho SOLICITAR as quantidades atendidas atualmente ( mensal ), das 3 refeições solicitadas no referido certame
( DESJEJUM , ALMOÇO e JANTAR ), para uma analise de preço e viabilidade.
 
Certo em contar com a sua costumeira atenção e colaboração.
 
 
Atenciosamente,
 
 
 

 



Re: QUESTIONAMENTO EDITAL PP 13/2021

Financeiro SMAS VG MT <financeirosmasvg@gmail.com>
Seg, 19/07/2021 14:00
Para:  Pregões VG <pregaovg@hotmail.com>

Boa tarde Carlino,

Conforme contato telefônico segue nossa atual situação referente aos serviços de refeições;

Janeiro  a Julho de 2021

310 almoços
310 jantares

Agosto de 2021

310 almoços  + 130 almoços ( evento Conferência da Assistência Social) - 440 almoços
310 jantares

Obs: não estamos funcionando com os nossos projetos, sendo assim, este número de refeições terá um
aumento considerável para o 2º semestres. Pois com a volta dos projetos e eventos teremos uma demanda
maior. 

Att
Stella K 

Em seg., 19 de jul. de 2021 às 13:22, Pregões VG <pregaovg@hotmail.com> escreveu: 
Boa tarde, 
 
Segue pedido de esclarecimento quanto ao consumo mensal detalhado conforme ordens de
fornecimentos emitidas por cada secretaria participante do processo.
 
 
Att;
 
Carlino Agostinho
Pregoeiro

De: Adm nutrana <adm@nutrana.com.br> 
Enviado: domingo, 18 de julho de 2021 18:15 
Para: pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com> 
Assunto: QUESTIONAMENTO EDITAL PP 13/2021
 
Bom dia Sr. Pregoeiro,
 
Eu, Conrado José Gonçalves de Oliveira, sócio proprietário da Empresa NUTRANA LTDA / CNPJ 00.065.644/0001-68, venho
mui respeitosamente, solicitar algumas informações pertinentes ao certame PP No. 13/2021.
 
Para um levantamento de custo mais apurado, deste certame, e vendo as quantidades solicitadas no Edital para este
certame, venho SOLICITAR as quantidades atendidas atualmente ( mensal ), das 3 refeições solicitadas no referido
certame ( DESJEJUM , ALMOÇO e JANTAR ), para uma analise de preço e viabilidade.
 
Certo em contar com a sua costumeira atenção e colaboração.
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Atenciosamente,
 
 
 

 

--  
Coordenação Administrativa e Financeira
Secretaria de Assistência Social 
Prefeitura de Várzea Grande/MT
(65) 98464-8022



Re: QUESTIONAMENTO EDITAL PP 13/2021

GABINETE SMDS <gabinete.smds.vg@gmail.com>
Seg, 19/07/2021 15:02
Para:  Pregões VG <pregaovg@hotmail.com>

Boa Tarde!

Em atenção a solicitação encaminhada, informo o seguinte:

Consumo da Secretaria Defesa Social
 01 mês 06 Meses 12 meses
Desjejum 1.900 11.400 22.800
Almoço 1.900 11.400 22.800
Jantar 900 5.400 10.800

Obs.: Existe previsão de entrada de novos Guardas Municipais em 2022 o que aumentará essa demanda. 

atenciosamente,

Em seg., 19 de jul. de 2021 às 13:22, Pregões VG <pregaovg@hotmail.com> escreveu: 
Boa tarde, 
 
Segue pedido de esclarecimento quanto ao consumo mensal detalhado conforme ordens de
fornecimentos emitidas por cada secretaria participante do processo.
 
 
Att;
 
Carlino Agostinho
Pregoeiro

De: Adm nutrana <adm@nutrana.com.br> 
Enviado: domingo, 18 de julho de 2021 18:15 
Para: pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com> 
Assunto: QUESTIONAMENTO EDITAL PP 13/2021
 
Bom dia Sr. Pregoeiro,
 
Eu, Conrado José Gonçalves de Oliveira, sócio proprietário da Empresa NUTRANA LTDA / CNPJ 00.065.644/0001-68, venho
mui respeitosamente, solicitar algumas informações pertinentes ao certame PP No. 13/2021.
 
Para um levantamento de custo mais apurado, deste certame, e vendo as quantidades solicitadas no Edital para este
certame, venho SOLICITAR as quantidades atendidas atualmente ( mensal ), das 3 refeições solicitadas no referido
certame ( DESJEJUM , ALMOÇO e JANTAR ), para uma analise de preço e viabilidade.
 
Certo em contar com a sua costumeira atenção e colaboração.
 
 
Atenciosamente,
 
 
 

mailto:pregaovg@hotmail.com
mailto:adm@nutrana.com.br
mailto:pregaovg@hotmail.com
mailto:pregaovg@hotmail.com


 

--  
Secretaria Municipal de Defesa Social 
Gabinete do Secretário
(65) 0800 646 3190 (65) 98443 - 2429

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/


Re: QUESTIONAMENTO EDITAL PP 13/2021

Superintendência de Atenção Secundária <smsvgatencaosecundaria2015@gmail.com>
Ter, 20/07/2021 08:42
Para:  pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com>

Quan�ta�vo aproximado do consumo de almoço e jantar para as Unidades UPA CRISTO REI e UPA IPASE no período de 6
meses

 Quan�dade
Almoço 22.600
Jantar 18.200

 

 

Em seg., 19 de jul. de 2021 às 14:00, Superintendência de Atenção Secundária
<smsvgatencaosecundaria2015@gmail.com> escreveu: 

Boa tarde, conforme solicitado, segue informação da quantidade de refeições que a empresa Norte
Sul Refeições vem entregando, atualmente, nas unidades abaixo relacionadas:
 
- UPA CRISTO REI - endereço: Av. Gonçalo Botelho de Campos, s/n°, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande.
almoço: 45 unidades
jantar: 45 unidades
 
- UPA IPASE - endereço: Av. Prudente de Morais, s/n°, Vila Ipase, Várzea Grande .
almoço de segunda à sexta feira: 80 unidades
almoço aos sábados, domingos e feriados: 55 unidades
jantar: 55 unidades (todas as noites)
 
Atenciosamente 
 
Cristina 
Superintendência de Atenção Secundária 
 
 
Em seg., 19 de jul. de 2021 às 13:38, Secretaria de Saúde <secsaudevg@hotmail.com> escreveu: 

Boa tarde

Urgente responder ao setor de compras

        juliane
Atenciosamente,
Superintendência Administra�va
Secretaria de Saúde - VG/MT
(65) 98464-6292 ou 98459-7207

De: Pregões VG <pregaovg@hotmail.com> 
Enviado: segunda-feira, 19 de julho de 2021 13:22 
Para: SINFRA VG <sinfravg@gmail.com>; GABINETE SMDSVG <gabinete.smds.vg@gmail.com>; Serviços Públicos e
Transporte Várzea Grande <smspt.vg@gmail.com>; financeirosmasvg@gmail.com <financeirosmasvg@gmail.com>;
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Secretaria de Saúde <secsaudevg@hotmail.com> 
Assunto: ENC: QUESTIONAMENTO EDITAL PP 13/2021
 
Boa tarde, 

Segue pedido de esclarecimento quanto ao consumo mensal detalhado conforme ordens de
fornecimentos emitidas por cada secretaria participante do processo.

Att;

Carlino Agostinho
Pregoeiro

De: Adm nutrana <adm@nutrana.com.br> 
Enviado: domingo, 18 de julho de 2021 18:15 
Para: pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com> 
Assunto: QUESTIONAMENTO EDITAL PP 13/2021
 
Bom dia Sr. Pregoeiro,
 
Eu, Conrado José Gonçalves de Oliveira, sócio proprietário da Empresa NUTRANA LTDA / CNPJ 00.065.644/0001-68,
venho mui respeitosamente, solicitar algumas informações pertinentes ao certame PP No. 13/2021.
 
Para um levantamento de custo mais apurado, deste certame, e vendo as quantidades solicitadas no Edital para este
certame, venho SOLICITAR as quantidades atendidas atualmente ( mensal ), das 3 refeições solicitadas no referido
certame ( DESJEJUM , ALMOÇO e JANTAR ), para uma analise de preço e viabilidade.
 
Certo em contar com a sua costumeira atenção e colaboração.
 
 
Atenciosamente,
 
 
 

 
 
 
--  
Atenciosamente,
 
Superintendência de Atenção Secundária
Secretaria de Saúde de Várzea Grande - MT
Cel.: (065) 9 8476-6346

--  
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Atenciosamente,

Superintendência de Atenção Secundária
Secretaria de Saúde de Várzea Grande - MT
Cel.: (065) 9 8476-6346



Re: QUESTIONAMENTO EDITAL PP 13/2021

Laila Carvalho <lailatcarvalho1@gmail.com>
Qui, 22/07/2021 09:31
Para:  Pregões VG <pregaovg@hotmail.com>

Bom dia, 
segue quantidades Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade URbana 
Desjejum: 3200
Almoço : 3400 
Jantar: 170 

Att; 
Laila T. Carvalho 
Coord. Adm. Financeiro  Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana
65.99982-1988

Em qua., 21 de jul. de 2021 às 15:24, Pregões VG <pregaovg@hotmail.com> escreveu: 
Boa tarde Laila, 
 
segue e-mail solicitando informações sobre o consumo mensal, se for possível, fazer lançamento
pelo menos dos últimos 90 dias.
 
Att;
 
Carlino Agostinho
Pregoeiro

De: Adm nutrana <adm@nutrana.com.br> 
Enviado: domingo, 18 de julho de 2021 18:15 
Para: pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com> 
Assunto: QUESTIONAMENTO EDITAL PP 13/2021
 
Bom dia Sr. Pregoeiro,
 
Eu, Conrado José Gonçalves de Oliveira, sócio proprietário da Empresa NUTRANA LTDA / CNPJ 00.065.644/0001-68, venho
mui respeitosamente, solicitar algumas informações pertinentes ao certame PP No. 13/2021.
 
Para um levantamento de custo mais apurado, deste certame, e vendo as quantidades solicitadas no Edital para este
certame, venho SOLICITAR as quantidades atendidas atualmente ( mensal ), das 3 refeições solicitadas no referido
certame ( DESJEJUM , ALMOÇO e JANTAR ), para uma analise de preço e viabilidade.
 
Certo em contar com a sua costumeira atenção e colaboração.
 
 
Atenciosamente,
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