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Prezado Pregoeiro,
Estamos no aguardo da resposta, lembrando que somos de outro Estado e faz-se necessario a resposta do
esclarecimento.
No aguardo de sua resposta com maior brevidade.
Atenciosamente,
---

--

Em 17/05/2019 12:19, Valtair Godois escreveu:
Prezado Marcelo, boa tarde!
O UNIVERSITÁRIO REST IND COM E AGROP LTDA, inscrita no CNPJ 01.646.611/0001-74, interessada em
participar do PR - 044/2019, vem através deste solicitar o o seguinte esclarecimento:
ITEM 6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - QUALIFICAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 1) Quanto a exigência da Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos Municipais e Dívida
Ativa). Tendo em vista que nossa empresa é sediada no Distrito Federal será aceita a certidão da Secretaria de
Estado de Fazenda, pois a mesma abrange Debitos Estaduais e Municipais? Outra coisa, tal certidão é da
sede do licitante ou precisa ser emitida pela Prefeitura Municipal de São Luis?
2) Tendo em vista que na resposta do pedido de esclarecimento quanto a composição, gramatura e frequência
informadas, apenas, referente ao almoço, ao no desjejum e lanche da manhã e lanche da tarde, restou duvida,
pois os itens da composição nao deixa claro que no cafe ou lanche se todos os itens serão servidos por
refeição, ou seja, 100gr Pão e 105 gr de biscoito e mais 30 gr de torada e que também seja esclarecido quanto
a composição, gramatura e frequência da ceia, posto que no edital não informa.
Certos de seu pronto esclarecimento, somos,
No aguardo
Atenciosamente,

--

--
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Boa tarde Senhor Licitante;

1) Quanto a exigência da Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos Municipais e Dívida
Ativa). Tendo em vista que nossa empresa é sediada no Distrito Federal será aceita a certidão da Secretaria de
Estado de Fazenda, pois a mesma abrange Debitos Estaduais e Municipais? Outra coisa, tal certidão é da
sede do licitante ou precisa ser emitida pela Prefeitura Municipal de São Luis?
Resposta: Será aceita a certidão da Secretaria de Estado de Fazenda da sede do licitante.
2) Tendo em vista que na resposta do pedido de esclarecimento quanto a composição, gramatura e frequência
informadas, apenas, referente ao almoço, ao no desjejum e lanche da manhã e lanche da tarde, restou duvida,
pois os itens da composição nao deixa claro que no cafe ou lanche se todos os itens serão servidos por
refeição, ou seja, 100gr Pão e 105 gr de biscoito e mais 30 gr de torada e que também seja esclarecido quanto
a composição, gramatura e frequência da ceia, posto que no edital não informa.
Resposta: Toda gramagem está no anexo I – Elementos, porcionamentos cons

cardápios;

tu vos e frequência dos

Pegando seu exemplo: Na folha 52 tem a especiﬁcação do Desjejum e Lanche:
PÃES:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tipo francês com e sem sal – 50g
Tipo massa ﬁna – 50g
Biscoito cream craker – 35g (5 unidades)
Biscoitos doces – 35g (5 unidades)
Biscoito po água – 35g (5 Unidades)
Torradas – 30g (5 unidades)

BEBIDAS:
Suco de frutas natural ou polpa de frutas – 200ml
OBS: Abacaxi, laranja, maracujá, uva, bacuri, graviola, cupuaçu, goiaba, caju, cajá, acerola..
Então o desjejum é 1 sólido e 1 líquido.
A : Marcelo Farias.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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