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FOLHA DE INFORMAÇÃO – QUESTIONAMENTO  

 
REFERENTE: PREGÃO Nº 081/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL  

 

PROCESSO N.º: 00418.11.07.611.2018 

 

 
OBJETO:  Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios (Margarina, adoçante, e 

condimento misto) destinados à alimentação escolar nas creches e Unidades Escolares da Rede 

Municipal de Ensino, para futuras contratações de acordo com a conveniência e necessidade da 

Administração Pública Municipal 

. 

 

Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar da licitação em referência, 

comunicamos aos interessados: 

 

 

PERGUNTA: 

 
“Após a publicação para entrega de novas propostas em virtude da desclassificação de todos os 
concorrentes da licitação do PP 081/2018 verificamos no mercado que apenas um marca (Margarina 
Vigor) atende a todas as exigências do edital. Entretanto os prazos dados para entrega dos 
documentos da proposta de preço são muito curtos, uma vez que temos que fazer novos laudos e 
solicitar ficha técnica assinada pelo profissional competente. Diante do exposto solicito a prorrogação 
do prazo de entrega dos documentos (laudo e ficha técnica) de mais cinco dias para que possamos 
honrar nossos compromissos”. 
 

 

RESPOSTA: 

 

A Pregoeira buscou confeccionar um edital com base no Termo de Referência elaborado pelo setor 

solicitante, o qual tem a intenção de contemplar o interesse público, em conformidade com os 

ditames legais e visando obter a proposta mais vantajosa. 

 

Esclarecemos ainda que as especificações e exigências técnicas a serem licitados são definidas e 

encaminhadas à Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, motivo pelo qual, o presente 

questionamento foi encaminhado a área técnica da Secretaria de Educação, para avaliação. 

 

Pelo Nutricionista, a Sr. Marcio Augusto dos S. Tavares – CRN 2155 foi dito que: 
 

“Informamos que existe mais de uma marca que atendem as especificações referidas pelo edital”. 

 

Em relação a solicitação de prorrogação informamos que o prazo concedido está de acordo a Lei 

803/2007 em seu Art. 28, que diz: “Se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os 
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licitantes classificados forem inabilitados, poderá a Administração fixar um prazo de 8 (oito) dias úteis 

aos licitantes para apresentação de nova proposta ou nova documentação, após sanadas as causas 

que motivaram a desclassificação ou inabilitação, facultada, nos casos de convite e pregão, a 

redução deste prazo para 3 (três) dias úteis”. Porém diante da necessidade de novos laudos e ficha 

técnica optamos pela prorrogação da reabertura utilizando assim o prazo máximo permitido pela Lei 

803/2007.  

 

Sendo assim a data de reabertura do Pregão Presencial 081/2018 desde já fica remarcada para 

03/09/2018 as 09h00min permanecendo o mesmo local. 

 

 

 
Em 24/08/2018. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Michelle Silva Vasconcelos 
Pregoeira da COMPEL 


