ESCLARECIMENTO II
Brasília, 13 de março de 2008.
AOS INTERESSADOS.
REFERÊNCIA: PREGÃO 12/2008
Proc. nº: 23000.016464/2007-18
ASSUNTO: Respostas ao Questionamento.
Prezado Senhor,
Em resposta ao questionamento formulado por esta empresa interessada em participar da
licitação em referência, informamos o que segue:
PERGUNTA:
[...]
Com referência ao Edital de Pregão Eletrônico acima referenciado,
ficamos na dúvida quanto a dois tópicos constantes da planilha de
formação de preços, e gostaríamos de receber esclarecimentos
necessários para a confecção de nossa proposta, senão vejamos:
TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 2.4 - ALIMENTAÇÃO:
Quadro/síntese com resumo da alimentação a ser fornecida
no evento, no almoço consta 480 almoços no dia 15.04,, 480
almoços no dia 16.04 e 600 almoços no dia 17.04 que, se
somarmos chegaremos ao número final de 1560 almoços e no
quadro está totalizado como 1580 almoços, não seria correto
corrigir o total de almoços no quadro ???
•
No mesmo quadro/síntese, têm-se no item lanche, 480
lanches no dia 15.04, e 600 lanches nos dias 16/04 e 17/04,
totalizando 1680 lanches, só que, no detalhamento das
refeições/lanches, item 2.4 do termo de referência, no quesito
lanches, está detalhado para o dia 15.04 - 480 lanches, 16.04 está
datalhado como 480 lanches, e 600 lanches para o dia 17.04, onde
chegamos a um total de 1.560 lanches na parte do detalhamento.
Gostaríamos de ser informados em caráter urgente quais as
quantidades de lanches correta para o evento ??? QUANTOS
LANCHES DEVEM CONSTAR EM NOSSA PLANILHA NO
PERÍODO TOTAL DO EVENTO, 1560 OU 1.680 ????
AINDA SOBRE O MESMO EDITAL, ANEXO II PLANILHA DE
FORMAÇÃO DE PREÇOS, ITEM 1.7 - LANCHES, ESTÁ
LANÇADO ´NA PLANILHA DO EDITAL, NOS VALORES
NUMERICOS, LANCHES DURANTE QUATRO DIAS E NO
DESCRIMINATIVO DO ITEM, O LANCHE É SOLICITADO NOS
DIAS 15, 16 E 17/04;08, O QUE É CORRETO ????????

[...]

RESPOSTA:
Por tratar-se de assunto referente ao Termo de Referência, Anexo I, este Pregoeiro
encaminhou cópia do questionamento à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA -SEB, deste
Ministério, para que a mesma se pronunciasse sobre o pleito, tendo a mesma se manifestado nos
termos, conforme transcrição abaixo:
[...]
Em atendimento a solicitação de esclarecimentos relativos a itens
contidos no termo de referência, que trata da Contratação de
empresa promotora de eventos, composto de: serviços de
montagem e desmontagem de stands, hospedagem, alimentação,
translado e pessoal especializado, relativo à infra-estrutura básica
para realização da II Feira Nacional de Ciências da Educação
Básica/FENACEB e Cerimônia de Premiação do III Prêmio Ciência
a se realizar nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2008, em Brasília/DF,
pregão nº 12/2008, MEMO Nº 48/08-CPL/SAA/MEC, emitida pela
empresa (...), quanto ao item 2.4 –Alimentação e Itens 1.5 e 1.7,
do anexo I, do edital correspondente, segue:
É de entendimento pela manutenção dos dados contidos no Anexo
I, referendando a redação relativa ao Item 1.5, que trata dos
quantitativos das refeições tipo almoço, e a devida
complementação ao Item 1.7, que trata da alimentação tipo lanhe,
mantendo-se os totais contabilizados, que segue:
(MANTIDO): Item 1.5- Serviços de alimentação para os
participantes do evento, contemplando estrutura básica para tal,
com mesas, cadeiras, garfos facas e pratos e demais utensílios
necessários à oferta de alimentos, com o seguinte detalhamento:
- Alimentação tipo almoço contemplando, buffet com salada,
arroz, feijão e dois tipos de carne (vermelha e frango), com dois
tipos de sucos, água e uma fruta, a ser servida no local do evento,
para 480 pessoas, dia 15/04, 480 pessoas, dia 16/04 e para 600
pessoas, dia 17/04, totalizando 1560 almoços.

(MATIDO O SOMATÓRIO): Item 1.7 - Serviços de alimentação
para os participantes do evento, contemplando estrutura básica
para tal, com o seguinte detalhamento:
- Alimentação tipo lanche/sanduíche, com manteiga/margarina,
presunto, queijo e dois tipos de sucos, para 480 pessoas, dia
15/04, 600 pessoas, dia 16/04, 600 pessoas, dia 17/04, totalizando
1680 (um mil seiscentos e oitenta) lanches.
Brasília, 13 de março de 2008
Luis Felipe Barcellos Hogem
Assessor DCOCEB/SEB/MEC

[...]
Portanto, o Pregoeiro ratifica os termos acima expostos, esclarecidos através do
documento encaminhado pela Área Técnica, referente à indagação feita.

Atenciosamente,

SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR
Pregoeiro

