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Locamail :: Re: Esclarecimentos Pregao 57.2018 

Re: Esclarecimentos Pregao 57.2018 
<marina.queiroz@mairinque.sp.gov.br> 

COMERCIAL <comercial@jsalimentacao.com.br> 

Glaucia Almeida - Compras <glaucia.almeida@rriairinque.sp.gov.br> 

08/01/2019 10:32 

Bom Dia, 

Segue abaixo a resposta dos questionamentos: 

1) A quantidade correta é a descrita na planilha 69; 

2) Segundo informações obtidas junto a Secretaria de Educação, houve um equívoco na informação lançada no 
edital, sendo correta a quantidade de 238 dias letivos para as creches; 

Devido a isso, a Prefeitura Municipal fará alterações pontuais no edital, ficando a sessão para recebimento das 
propostas suspensa até nova publicação. 

Sendo isso que havia por esclarecer, permaneço á disposição para sanar eventuais dúvidas. 

Att, 

Marina Isabel Queiroz dos Santos 

Diretora do Departamento de Administração 

OAB/SP 389.714 

(11) 4718-8677 

Em 03/01/2019 23:29, COMERCIAL escreveu: 

Referência: Pregão Presencial no 57/2018, Edital no 76/2018, objetivando o fornecimento de alimentação. 

Prezados(as): 

Notamos duas situações graves no edital da licitação referenciada. 

A primeira delas diz respeito ao conflito de informações entre a quantidade de alunos para o cardápio "C" 
(integral) na tabela da página 69, onde estão estipulados 1.357 alunos, e a 

previsão no anexo IX, em sua página 90, onde, se dividirmos a quantidade total de 364.800 pelos dias letivos 
(200), teremos 1.824 alunos. Diante de tal dicotomia, questionamos: qual é a quantidade correta? 

A segunda tem a ver com a quantidade de 350 dias para o cálculo de cardápios das creches. Se o ano tem 365 
dias, e, pontualmente para o ano de 2019, haverá 53 domingos, 52 sábados e 12 feriados nacionais (sobrando 
248 dias úteis - e isso se não considerarmos nenhum outro feriado ou ponto facultativo), esse número de 350 
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dás está correto? Em caso positivo para a primeira pergunta, isso significa que haverá atendimento até em 
domingos e feriados? Em caso positivo para a segunda pergunta, quais serão as respectivas quantidades de 
sábados, domingos e/ou feriados atendidos? 

Vejam que ambas situações interferem direta e inquestionavelmente na formulação da proposta. O primeiro caso 
é óbvio, pois o desconhecimento da quantidade correta pode levar a uma proposta errada. Já no segundo caso, 
as informações precisas interferem nos valores que serão pagos à mão de obra contratada, haja vista que o 
trabalho em determinados dias sofrem acréscimos financeiros. Sendo assim, questionamos: o prazo inicialmente 
estabelecido será republicado, conforme determina a Lei de Licitações? 

Agradecemos desde já a atenção. 

Comercial / Licitações 
.35 Alimentação e Serv. Ltda . 
Fone: +55 0.1.2 3882-21.83 
E-mail: comercial@jsalimentacao.com.br  
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