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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS 

REFERÊNCIA: 

CONCORRÊNCIA NÚMERO 004/2019 PROCESSO - ADMINISTRATIVO NÚMERO 050/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, PREPARO E 
DISTRIBUIÇÃO, DE NATUREZA CONTÍNUA, DA MERENDA ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO AOS 
COMENSAIS DA REDE DE ENSINO, DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM E AOS 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ANTÔNIO CARLOS 
LEMOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  
E FUNDAÇÃO ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DESTE EDITAL. 

 
Senhores Licitantes, 
 
Segue abaixo respostas dos questionamentos referentes ao edital da licitação acima 
referenciada: 
 
QUESTIONAMENTO 01: 
Com relação a agricultura familiar, será utilizada? Caso sim, quais produtos serão utilizados? 
Existe um teto de valores para ser descontado? 
RESPOSTA: 
Sim, leite em pó e polpa de frutas (suco). Não há previsão editalícia de desconto de valores 
referentes aos insumos adquiridos da Agricultura Familiar. 
 
QUESTIONAMENTO 02: 
Qual horário das refeições?  
RESPOSTA: 
A organização dos horários das refeições é determinada pela Direção de cada Unidade 
Escolar em consonância com o segmento de ensino atendido e à sistematização das 
atividades educacionais. Desse modo, a futura contratada deverá programar o fornecimento 
das refeições de modo a se adequar ao funcionamento daquela escola. Cumpre enfatizar 
ainda, que tal informação consta no item 4.2 do Termo de Referência, conforme transcrito: 
“O preparo e a distribuição das refeições aos comensais deverão ser feitos diretamente nos 
locais indicados no Anexo L do Termo de Referência, de segunda a sexta-feira, nos horários 
pré-determinados por unidade (grifo nosso), obedecendo ao calendário escolar”.  
 
 
QUESTIONAMENTO 03: 
Qual a quantidade de refeições por escola? Salientamos que o edital só possui número de 
alunos. 
RESPOSTA: 
O quantitativo estimado de refeições, por cardápio, figura no Anexo I.O – Estimativa de 
Consumo de Cardápios. Ademais, a conjunção das referências constantes dos documentos 
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Anexo I.H-Número de estudantes matriculados por Unidade Escolar e Anexo I.D – Cardápios 
– Composição do Cardápio Padrão, associados aos dados informados no Anexo I.O propicia à 
licitante os elementos substanciais à elaboração de sua proposta, visto que contém os dados 
estimativos de consumo de cada cardápio, o público-alvo desses cardápios segundo a faixa 
etária e turno escolar atendidos, bem como o número de estudantes atendidos em cada 
Unidade de Ensino 
 
QUESTIONAMENTO 04: 
No edital informa que o fornecimento de leite e polpa de frutas será por parte da Prefeitura, 
isso será descontado da contratada? Como será esse fornecimento? 
RESPOSTA: 
Não há previsão editalícia de desconto de valores referentes aos insumos adquiridos da 
Agricultura Familiar. Concernente ao fornecimento dos gêneros alimentícios adquiridos pelo 
município, o item 10.1.34 do edital, expressa de forma cristalina tal indicação, consoante 
transposto: “Realizar toda a logística de recebimento, armazenamento, distribuição e 
produção dos insumos fornecidos pelo CONTRATANTE, referentes a Agricultura Familiar. 
Cabe à CONTRATADA juntamente de um responsável da Diretoria de Merenda Escolar da 
SEDUC, realizar o recebimento desses gêneros, atestando também a qualidade dos 
mesmos.” 
 
QUESTIONAMENTO 05: 
O item 6.1.4.5 do edital determina a garantia referente ao Art. 56 da Lei Federal 8666/93. No 
caso de seguro garantia, a empresa precisa protocolar antes, na Prefeitura, a apólice? No 
caso das empresas localizadas em outro estado, com base no princípio da economicidade e 
eficiência, não poderia ser protocolado na própria sessão de licitação? Salientamos que isso 
onera os licitantes e cerceia o caráter competitivo.  
RESPOSTA: 
Sim, poderão ser entregues dentro do envelope contendo documentos de habilitação. 
  
QUESTIONAMENTO 06: 
No item 6.1.3.4 solicita a relação das instalações e do aparelhamento do licitante, a empresa 
deverá apresentar uma declaração com todos os itens do Anexo I.G? 
RESPOSTA: 
Sim, a licitante deverá apresentar a relação das instalações e dos utensílios e equipamentos 
básicos obrigatórios e necessários à adequada execução do Objeto do Contrato. 
 
Contagem, 20/02/2020. 
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