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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS -PREGÃO ELETRONICO 84/2022

A empresa NUTRI & SAÚDE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. - CNPJ 05.081.979/0001-93 interessada em
participar na licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada para o fornecimento de alimentação escolar de qualidade para os alunos
matriculados na rede municipal de Impreatriz –Maranhão, referente às escolas/creches
participantes do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme especificações
contidas no presente Termo de Referência, solicita esclarecimentos conforme segue:

1) Tendo em vista as diferenças de custo para a implantação de uma UAN tais como novo quadro de mão de
obra, utensílios, equipamentos, adequações físicas e de layout, perguntamos: Atualmente o fornecimento do
objeto é terceirizado ou autogestão?

2)Nos meses de férias escolares haverá pagamento da mão de obra de merendeiras ?

3) Se atualmente terceirizado, quais os preços praticados no Contrato Vigente? Favor disponibilizar cópia do
contrato atual.

4) Quantitativos previstos em edital são os fornecidos atualmente?

5) Favor informar o contato e telefone para AGENDAMENTO DA VISITA TÉCNICA na unidade;

6) Considerando que a estimativa de quantidade de refeições pode sofrer impactos que refletem
aumentando ou diminuindo a demanda dos serviços utilizados, perguntamos: O quadro de mão de obra
poderá ser readequado, para mais ou para menos, de acordo com a quantidade de refeições efetivamente
servidas pela contratada?

7) Qual o período de tempo ( média realizada dos úl�mos 12 meses ? média realizada do ul�mo Trimestre?) que foi
analisado para gerar as quan�dades de serviços que constam na proposta comercial? 

8) Qual o valor Orçado/Estimado para a contratação, valor unitário e valor global dos itens?

 9) Qual a previsão para o inicio dos serviços ?

Desde já agradecemos pela atenção

No aguardo

--
Atenciosamente

Fri, 06 Jan 2023 9:41:47 AM -0300 •

Para "atendimento"<atendimento@imperatriz.ma.gov.br>

VA
valeria.rossi@nsgroup.com.br


