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Re: ESCLARECIMENTO PREGÃO Nº. 26/2022 A/C PREGOEIRO Sergio Mesquita de Avila
Neto

Hériks Vitório <vitorioinvestimentosnegocios@gmail.com>
Sex, 08/07/2022 10:28
Para: Pregões VG <pregaovg@hotmail.com>

Bom dia!

Venho agradecer o retorno.

Em qui., 7 de jul. de 2022 às 12:57, Pregões VG <pregaovg@hotmail.com> escreveu: 
Boa tarde, sr. (a) licitante!
 
Segue resposta aos questionamentos realizados.
 
Atenciosamente
 
Sergio Mesquita de Avila Neto
Pregoeiro
 

De: Educação Financeiro <financeirosme@hotmail.com> 
Enviado: quinta-feira, 7 de julho de 2022 12:33 
Para: Pregões VG <pregaovg@hotmail.com> 
Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO PREGÃO Nº. 26/2022 A/C PREGOEIRO Sergio Mesquita de Avila Neto
 
De: Monica Gonçalves <monicaap_2008@hotmail.com> 
Enviado: quinta-feira, 7 de julho de 2022 09:32 
Para: Educação Financeiro <financeirosme@hotmail.com>; evaldo_costamendes@hotmail.com
<evaldo_costamendes@hotmail.com> 
Assunto: RE: ESCLARECIMENTO PREGÃO Nº. 26/2022
 
Bom dia!  
Conforme solicitado via email, segue esclarecimento em relação aos itens do Pregão Nº 26/2022. 

1.       Açougue tem que ser congelado? Na embalagem, rótulo realmente separados cada um pacote com
1kg? ) 
As carnes de acordo com o que está descrito no Edital devem ser congeladas. 
Todas as embalagens de produtos de origem animal (carnes e derivados) deverão possuir registro
e carimbo do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) ou estadual (SISE) ou preferencialmente Federal
do Ministério da Agricultura (SIF) conforme a Lei 1283 de 18 de dezembro de 1950, que dispõe
sobre a inspeção sanitária de produtos de origem animal.  
A embalagem deve ser de 1 kg. 
 
2.       Itens dos pães (quantas unidades por pacote?)  
 
As embalagens deverão conter todas as informações referente a data de validade, lote,
composição, conteúdo líquido, peso, origem do produto e atributos nutricionais complementares.   
 
Os pães são licitados por unidade, cada Unidade Escolar tem sua demanda, o fornecedor tem que
atender a quantidade solicitada na Guia de Remessa que é encaminhada ao mesmo semanalmente.
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(Ex: se a Unidade Escolar recebe 450 pães/semana, pode-se dividir em 04 embalagens com 100
unidades e 01 com 50 unidades).  
 
 
3.       Chá de camomila e erva doce se realmente é de 250g e o tipo de embalagem se é cx?  No caso
poderia ser entregue de pacotes de 10 g?  
 
Embalagem própria, atóxica, intactas, com rótulo que identifique a categoria do produto, peso,
marca do fabricante, prazo de validade e carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. De 250 g.   
 
Pode ser entregue em embalagem plástica, porém, na gramatura solicitada no Edital. Pacotes de 10
g é inviável para nosso serviço, devido a demanda das Unidades Escolares.  
 
 
4.       Margarina se é de 500g ou 200g (visto o valor de referência estar muito abaixo do mercado).
Solicitamos a pesquisa mercado-lógica  
 
A margarina deverá ser entregue em embalagens de 500 g. O pregão foi suspenso para nova
cotação.  
 
 
5.       Leite de caixinha valor de ref. 3,97, hoje ele está a preço de custo a 6,67 (visto o valor de
referência estar muito abaixo do mercado). Solicitamos a pesquisa mercado-lógica. 
O pregão foi suspenso para nova cotação. 

 
A�,
Mônica

De: Educação Financeiro <financeirosme@hotmail.com> 
Enviado: quarta-feira, 6 de julho de 2022 16:19 
Para: nutricionista vg <nutrivg2823@gmail.com>; Monica Gonçalves <monicaap_2008@hotmail.com> 
Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO PREGÃO Nº. 26/2022
 
segue pedido de esclarecimento quanto ao PE 26/2022 - merenda escolar
 
Luciana 
 
COORDENADORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER                         
 

 

De: Pregões VG <pregaovg@hotmail.com> 
Enviado: quarta-feira, 6 de julho de 2022 14:40 
Para: financeirosme@hotmail.com <financeirosme@hotmail.com> 
Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO PREGÃO Nº. 26/2022
 
Boa tarde,
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Segue pedidos de esclarecimentos sobre os itens do PE 26/2022, que foram direcionados
para o lixo eletrônico no dia 04/07/2022.
 
Atenciosamente,
 
Sergio Mesquita de Avila Neto
Pregoeiro

De: Hériks Vitório <vitorioinves�mentosnegocios@gmail.com> 
Enviado: segunda-feira, 4 de julho de 2022 16:10 
Para: pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com> 
Assunto: ESCLARECIMENTO PREGÃO Nº. 26/2022
 
Bom dia Pregoeiro!
 
Venho por meio desta solicitar esclarecimentos em relação aos itens;
 
 - Açougue tem que ser congelado? nas embalagem, rótulo realmente separados cada um pacote
com 1kg ? ) ;  
- Itens dos pães (  quantas unidades por pacote?);  
- chá de camomila e erva doce se realmente é de 250g e o tipo de embalagem se é cx ? no caso
poderia ser entregue de pacotes de 10 g? 
- margarina se é de 500g ou 200g (visto o valor de referência estar muito abaixo do mercado)
Solicitamos a pesquisa mercado-lógica
- Leite de caixinha valor de ref. 3,97, hoje ele está a preço de custo á 6,67 ( visto o valor de referência
estar muito abaixo do mercado)  Solicitamos a pesquisa mercado-lógica.
 
Desde já agradeço e fico no aguardo.
 
--  
Hériks Vitório - FBB100
Estruturação de Crédito Nacional e Internacional 
CEO VITÓRIO INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS 
Rua Alacir de Lannes, nº 532, Cristo Rei, Cuiabá - MT. 
(65) 99350-1221 vitorioinvestimentosnegocios@gmail.com 

--  
Hériks Vitório - FBB100
Estruturação de Crédito Nacional e Internacional 
CEO VITÓRIO INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS 
Rua Alacir de Lannes, nº 532, Cristo Rei, Cuiabá - MT. 
(65) 99350-1221 vitorioinvestimentosnegocios@gmail.com 
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