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Re: ENC: Esclarecimento Pregão Presencial no 
Assunto: 

057/2018 
De 	 <djalma.filho@mairinque.sp.gov.br> 

Para: 	<daiana.hermesmeier@jljempresas.com.br> 

Data 	19/02/2019 15:31 

Prioridade 	Mais alta 

WEEIMAIL 
PREFEITURA DE 
MAIRINQUE 

• MAIRINQUE_INVENTARIO ATIVOS_FEVEREIR0_19.xlsx (24 KB) 
• TOTAL ALUNOS POR TURNO 2019.xlsx (13 KB) 

A/C: Daiana Maria Hermesmeier 

Segue os esclarecimentos abaixo e os arquivos solicitados anexo. 

Resposta 1: 
80 merendeiras deverão ser efetivamente contratadas para a prestação de serviços. 

Com relação as merendeiras "curinga", estas serão contratadas conforme necessidade (licença maternidade, 
afastamento por doença, etc) . Lembrando que férias serão dadas juntamente com recesso escolar 

As merendeiras da prefeitura deverão ser consideradas como "extras" . 

Resposta 2: 
Esse item diz respeito a formatação do Edital 

Resposta 3: 
A equipe técnica poderá ser estruturada da seguinte maneira: 

1 nutricionista para coordenação - que poderá ser realizada  pela nutricionista da empresa licitante  

1 nutricionista para supervisão - que supervisionará as tarefas das nutricionistas operacionais e deverá estar 
disponível sempre que necessário para a contratante 

4 nutricionistas operacionais (podendo ser 3 nutricionistas com nível superior e 1 técnica) 

Resposta 4: 
Os números não tem relação com aceitação. Essas escolas que recebem o desjejum possuem particularidades e 
recebem essa refeição por algum motivo especifico e autorizado pela prefeitura. São escolas em regiões mais 
afastadas e/ou que recebem mais crianças carentes, por exemplo. 

Resposta 5: 

A aquisição de gêneros da agricultura familiar não esta incluído no presente certame, a aquisição dos mesmos 
serão através de procedimento especifico da Agricultura Familiar. 

Resposta 6: 

Anexo tabela de alunos matriculados (lembrando que creche possui vagas para até 600 crianças) 

Resposta 7: 

40 horas semanais 

Resposta 8: 

a mamadeira "normal" poderá ser apartir de leite em pó integral de boa qualidade (marca pré- aprovada pela 
nutricionista da prefeitura) 
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Resposta 9: 

Todos os serviços necessários que envolvam o preparo e fornecimento da alimentação escolar. 

Resposta 10: 

As atribuições das merendeiras serão a de auxiliar na confecção das merendas e organização/limpeza. Elas deverão 
responder quanto aos procedimentos operacionais gerais dentro da cozinha para a contratada e quanto as 
questões de horário, ponto, férias, abonadas, etc ao RH da Secretaria de Educação. 

Resposta 11: 

Uma vez que as merendeiras "curinga" não serão contratadas de imediato, caso ocorra o caso mencionado, a 
merendeira poderá ser remanejada para uma unidade com maior demanda de serviços ou necessidade pontual. 

Resposta 12: 

Total estimado de cardápios servidos por dia letivo 

Qualquer duvida estamos a disposição. 

Att, 

DJALMA DIAS DE SOUZA FILHO 

Diretor do Departamento da Administração 

Em 18/02/2019 15:24, Glaucia escreveu: 

De: Daiana Maria Hermesmeier [mailto:daiana.hermesmeier@jIjempresas.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019 15:15 
Para: glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br  
Assunto: Esclarecimento Pregão Presencial n° 057/2018 

Salto, 15 de fevereiro de 2019. 

A 

Prefeitura Municipal de Mairinque/SP 

Sr. Pregoeiro 
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Assunto: Esclarecimento Pregão Presencial no 057/2018 

Nutriplus Alimentação e Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ no 49.254.634/0001-60, 
vem através deste, solicitar esclarecimentos, conforme segue: 

O Anexo I do Edital, em seu item 1.1 prevê que a contratada deverá empregar 80 
merendeiras para a correta prestação de serviços. Na sequencia, prevê que para 
cada 12 merendeiras da empresa contratada deverá acrescer 01 para cobertura de 
férias e/ou licença saúde. Informa também, que a prefeitura já conta com 08 
merendeiras. 

Desta forma, questiona-se:  Qual será a quantidade de merendeiras TOTAL exigida 
para a prestação de serviços? 

Podemos considerar 80 merendeiras ao total? (somando-se as merendeiras coringas 
e as merendeiras que a prefeitura já possui)? Ou deveremos considerar 80 
merendeiras + merendeiras coringas (01 para cada 12) + 08 merendeiras da 
prefeitura? 

O Anexo IX - Modelo de Proposta Comercial do Edital, não contém campo para a 
apresentação do preço do kit lanche. 

Desta forma, questiona-se:  Como será apresentado o valor unitário para o item 
kit lanche? 

O item 1.9 do Anexo I do Edital detalha a equipe técnica mínima a ser mantida para 
a prestação de serviços. Ocorre que, este detalhamento não está claro quanto a 
quantidade de nutricionistas, vejamos: 

• 01 nutricionista para coordenação; 

• 01 nutricionista para supervisão; 

• 04 nutricionistas com carga horária de 30 (trinta) horas semanais - sendo 
1 nutricionista para cada 6 creches ou escolas integrais e 1 nutricionista 
para cada 10 escolas do segmento fundamental ou infantil ou integral. 

Desta forma, questiona-se:  As atribuições de coordenação poderão ser 
realizadas pelo Nutricionista Responsável Técnico da empresa licitante? 

O Edital em sua página 69 apresenta um Resumo das Diárias. Ao analisar tal 
resumo, identificamos uma grande diferença entre o Cardápio D (merenda) e o 
Cardápio E (desjejum). 

Desta forma, questiona-se:  Qual a razão de uma aceitação tão baixa para o 
Cardápio E (desjejum)? 

O Edital não faz menção a forma de aquisição de gêneros da Agricultura Familiar. 
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Desta forma, questiona-se:  Como se dará a aquisição destes gêneros? Será 
realizada pela Contratante e manipulado pela Contratada? O valor da Agricultura 
Familiar está previsto no total estimado para esta contratação? 

O Edital não apresenta o número de alunos matriculados por período e por escola. 

Desta forma, questiona-se:  Qual o número de alunos matriculados por período de 
por escola? 

O Edital não apresenta a carga horária das 08 merendeiras da prefeitura. 

Desta forma, questiona-se:  Qual a carga horária de trabalho das 08 merendeiras 
da prefeitura? 

O Cardápio A prevê como Mamadeira das 07:00hs, das 12:00hs e das 16:00hs o 
item " Formula Infantil". Ocorre que na incidência de cardápios A e B (página 52) o 
item Mamadeira está apresentando como produto apenas "Leite em pó integral 
diluído". 

Desta forma, questiona-se:  Qual o produto será utilizado para a Mamadeira? 
Formula Infantil ou Leite em Pá Diluído? Em sendo a resposta Formula Infantil para a 
pergunta anterior, qual a Fórmula Infantil? 

. O item 1.1 do Anexo I do Edital prevê "... Deverá também empregar a mão de obra 
em relação aos demais serviços, observando-se, quando for o caso, a necessidade 
de reequilíbrio econômico-financeiro." 

Desta forma, questiona-se:  Quais demais serviços a que se refere esta clausula, 
visto que o objeto do edital se refere a alimentação escolar? 

. O item 1.1 do Anexo I do Edital destaca que a Prefeitura conta com 08 
merendeiras. 

Desta forma, questiona-se:  Quais serão as atribuições destas merendeiras? A 
quem elas se reportarão? 

A planilha de Quantidade de Atendimentos (página 70 e 71) pré-determina a 
quantidade de merendeiras por escola levando em consideração uma previsão do 
quantitativo de serviços. Desta forma, questiona-se:  o que acontecerá com a 
quantidade de mão de obra, caso este quantitativo de serviços não seja atingido, ou 
seja, em uma referida escola têm-se um número menor de cardápios do que foi 

previsto no edital? 

. O Anexo IX - Modelo de Proposta Comercial do Edital, não deixa claro para os 

cardápios A, B, C, D, E: 

TOTAL ESTIMADO DE ALUNOS ATENDIDOS DURANTE TODO O DIA: 
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TOTAL ESTIMADO DE CARDÁPIOS SERVIDOS POR DIA LETIVO: 

Desta forma, questiona-se:  Com quais informações deverão ser preenchidos os campos 

acima mencionados? 

Agradecemos a atenção dispensada e ficamos no aguardo de vosso retorno. 

Atenciosamente. 

Daiana Maria Hermesmeier 

dráei~n~".ale_ Empresas - logo (final)2 
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As informações contidas nesta mensagem, e seus anexos, são CONFIDENCIAIS, para uso restrito, sendo seu sigilo protegido 
por lei. A divulgação, distruibuição ou reprodução do teor deste documento depende de autorização do emissor. Caso V. As. Não 
seja o destinatário, preposto, ou a pessoa responsavel pelo recebimento desta mensagem, fica , desde já, notificado que 
qualquer divulgação, distruibuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrtaor as sanções legais. Caso esta 
comunicação tenha sido recebida por engano, favor nos avisar imediatamente, respondendo esta mensagem. 

The information contained in this message, and in the attached files, is CONFIDENTIAL, for a restrict use. If the reader of this 
transmittal is not the intended recipient or na agent responsible for receiving it, you are hereby notified that you have received this 
communication in error, and that any dissemination, distribution, retention or copy of this communication is strickly rohibited. In 
this case, please immediately reply this message to the e-mail adress above. 
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