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ATA - QUESTIONAMENTOS/RESPOSTA 
PREGÃO Nº 032/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 0071.11.07.611.2019 
 

 
Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove as quatorze horas 

e trinta minutos, no auditório da Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, situado à 

Rua Francisco Drumond, s/n°, Centro Administrativo, nesta cidade, sob a condução da 

Pregoeira, Ana Carolina Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designadas 

pelo Decreto 7030/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019 - COMPEL, que tem 

como objeto o Registro de preço (Pregão Presencial) para aquisição de 

Gêneros alimentícios ( Barra de Cereal, Suco de frutas, Biscoito cookie de chocolate, 

biscoito salgado, biscoito wafer de chocolate) , destinados as Unidades Escolares da 

Rede Municipal de ensino em atividades extracurriculares realizadas fora do ambiente 

escolar,atendendo o período letivo de 200 dias , para futuras contratações de acordo a 

conveniência e necessidade da Administração Publica Municipal.  

 

A Pregoeira informa que fora encaminhado através do E-mail da Compel 

questionamento acerca das especificações dos Lotes, tendo sido encaminhado ao 

setor requisitante da Secretária, e pelo Setor Técnico foi dito:  

Questionamentos: 

QUESTIONAMENTO: PP032/2019 GOSTARIAMOS DE CHAMAR A ATENÇÃO DA  

UNIDADE DE FORNECIMENTO CUJA MULTIPLICAÇÃO DOS PRODUTOS NAO 

CONTEMPLAREM UM k COMO EXIGIDO   LOTE 2 (60G)  LOTE 3 (150 A 180G) 

LOTE 4 (22 G) 

Resposta pelo Setor Técnico da Seduc 

Informamos que foi descrito nos referidos lotes a variação de gramagem dos produtos na forma 

de apresentação. Estabelecendo assim a possibilidades da livre concorrências entre as varias 

marcas existentes no mercado. E dentro desta variação, é possível realizar as cotações do 

valores, com referencia nos valores praticados no mercado. Deste modo não há nenhuma 

inconformidade nem na descrição dos produtos e nem nas cotações de preços. 
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Diante do exposto e sem mais nada a tratar, dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos. 

Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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