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RE: Esclarecimento
De:
LICITAÇÃO V.GRANDE Licita (licitavg05@hotmail.com)
Enviada: quinta-feira, 7 de novembro de 2013 18:31:04
Para:
Simone Pardini (operacoes@rcnutryalimentacao.com.br)
Boa tarde

Referente ao Pregão Presencial nº 49/2013, Processo nº 196851/2013,

QUEST. no valor global de R$ 2.868.727, 20 já está incluso os quanƟtaƟvos dos marmitex , conforme tabela
no item 23 do Edita? RES. 1.‐ SIM
QUEST. Nesse mesmo valor global, também está incluso os R$ 2,00 pagos pelo usuário?
RES. JÁ ESTA INCLUSO R$ 2,00 PELO USUÁRIO

‐QUEST. Nos marmitex, a composição da refeição (dentro dos 800 gr), seria o mesmo para os usuários que
farão a refeição no local.
RES. SIM

Será fornecido suco e sobremesa também?
RES SIM

‐QUEST.o quadro de funcionários no que diz respeito aos cargos e quanƟtaƟvos, é apenas uma sugestão, ou
a empresa vencedora terá que seguir a risca o proposto conforme o edital.

RES. O TOTAL MÍNIMO DE FUNCIONÁRIOS ENCONTRA ‐SE NA PG 50 DO EDITAL.

Luciana MArƟniano de Sousa
Pregoeira

OBS: Favor confirmar o recebimento deste Email
Comissão Permanente de Licitação - PMVG/MT
Fone (65) 3688-8051 Fax (65) 3688-8053
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http://www.varzeagrande.mt.gov.br.

From: operacoes@rcnutryalimentacao.com.br
To: licitavg05@hotmail.com
Subject: Esclarecimento
Date: Wed, 6 Nov 2013 16:05:21 ‐0200
Boa tarde

Referente ao Pregão Presencial nº 49/2013, Processo nº 196851/2013, solicito esclarecimentos abaixo:

‐ no valor global de R$ 2.868.727, 20 já está incluso os quanƟtaƟvos dos marmitex , conforme tabela no
item 23 do Edital, página 57 e 58? Nesse mesmo valor global, também está incluso os R$ 2,00 pagos pelo
usuário?

‐ nos marmitex, a composição da refeição (dentro dos 800 gr), seria o mesmo para os usuários que farão a
refeição no local. Será fornecido suco e sobremesa também?

‐ o quadro de funcionários no que diz respeito aos cargos e quanƟtaƟvos, é apenas uma sugestão, ou a
empresa vencedora terá que seguir a risca o proposto conforme o edital.

Grata,

Simone Pardini
Coordenadora Operacional

operacoes@rcnutryalimentacao.com.br
Tel (11) 3644-3180
Nextel (11) 7814-4964
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