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Prezados 
 
A Nutridores vem por meio deste solicitar esclarecimento sobre o edital Nº 90/2020 referente ao
item 5.6 do termo de referência .
 
No Item citado acima o mesmo descreve que :para a alimentação transportada , deve-se
observar a distância máxima de 50 KM entre a unidade de produção e a unidade prisional .
 
Porém ao pesquisarmos no Google mapa a distância entre as duas cidades  está dando 54 KM ,
 
Gostaríamos  de uma explicação  sobre a distância máxima permitida em edital , uma vez que  a
distância entre as duas cidades ultrapassa a distância permitida e não existe cidade entre Carlos
Chagas e Nanuque .
 
Aguardamos 
 
Desde já agradeço a atenção .
 
Atenciosamente 

Fwd: Pedido de esclarecimento de edital nº 90/2020

 Responder a todos |

Caixa de entrada


patricia@nutridores.com.br 
Hoje, 17:42
SEJUSP - Comissão Permanente de Licitação 

Responder a todos  | Excluir Lixo eletrônico  |  
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Re: Pedido de esclarecimento de edital nº 90/2020

Em 02/06/2020 20:22, SEJUSP - Comissão Permanente de Licitação escreveu:

Prezados,

 

Gen�leza complementar as informações per�nentes para que possamos dar con�nuidade ao pedido de
esclarecimento, conforme os subitens a seguir do Edital 90/2020:

 

 

3.2 Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito, por meio do
e-mail licitacaodco@seguranca.mg.gov.br.

3.2.1 Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se iden�ficar
(CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e
CPF para pessoa �sica) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo,
telefone e e-mail).

 

Atenciosamente,

 

 

 

De: patricia@nutridores.com.br <patricia@nutridores.com.br>
Enviado: terça-feira, 2 de junho de 2020 17:37:04

patricia@nutridores.com.br
qui 04/06/2020 10:44

Para:SEJUSP - Comissão Permanente de Licitação <licitacaodco@seguranca.mg.gov.br>;
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Para: SEJUSP - Comissão Permanente de Licitação
Assunto: Pedido de esclarecimento de edital nº 90/2020
 

Prezados 
 
A Nutridores vem por meio deste solicitar esclarecimento sobre o edital Nº 90/2020 referente ao item
5.6 do termo de referência .
 
No Item citado acima o mesmo descreve que :para a alimentação transportada , deve-se observar a
distância máxima de 50 KM entre a unidade de produção e a unidade prisional .
 
Porém ao pesquisarmos no Google mapa a distância entre as duas cidades  está dando 54 KM ,
 
Gostaríamos  de uma explicação  sobre a distância máxima permitida em edital , uma vez que  a
distância entre as duas cidades ultrapassa a distância permitida e não existe cidade entre Carlos Chagas
e Nanuque .
 
Aguardamos 
 
Desde já agradeço a atenção .
 
Atenciosamente 

Prezados 
 
A Nutridores Refeições Coletivas Ltda , inscrita no CNPJ nº 17.813.148.0001-48 , estabelecida na
praça Prefeito Mário Carneiro ,nº 1406 , Centro , Dores do Indaiá-MG , através da sua representante legal
Patrícia Cambraia Santos de Melo , vem por meio deste solicitar :
 
Esclarecimento sobre o edital Nº 90/2020 referente ao item 5.6 do termo de referência .
 
No Item citado acima o mesmo descreve que :para a alimentação transportada , deve-se observar a
distância máxima de 50 KM entre a unidade de produção e a unidade prisional .
 
Porém ao pesquisarmos no Google mapa a distância entre as duas cidades  está dando 54 KM ,
 
Gostaríamos  de uma explicação  sobre a distância máxima permitida em edital , uma vez que  a distância
entre as duas cidades ultrapassa a distância permitida e não existe cidade entre Carlos Chagas e Nanuque
.
 
Aguardamos 
 
Desde já agradeço a atenção .
 
 
Telefone para contato:(37)9.88.41.89.57
 
Atenciosamente 
-- 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública 

Diretoria de Nutrição

 

Memorando.SEJUSP/DNU.nº 736/2020

Belo Horizonte, 04 de junho de 2020.

Para: Ana Carolina Nascimento Souza 

          Pregoeira - Diretoria de Compras

 

  
  Assunto: Resposta Memorando.SEJUSP/DCO.nº 703/2020
  Referência: Processo nº 1450.01.0032251/2020-60.
  

 

Cumprimentando-a cordialmente, em resposta ao Memorando.SEJUSP/DCO.nº 703/2020
(14982920), que  solicita esclarecimentos quanto ao ques�onamento da empresa Nutridores Refeições,
referente ao edital do Pregão Eletrônico nº 90/2020, cujo objeto trata-se do fornecimento de refeições e
lanches, na forma transportada, para as Unidades Prisionais do Lote 231: Presídio de Carlos Chagas e
Presídio de Nanuque, expomos:

O subitem 5.6 do Termo de Referência (14574515), es�pula a distância máxima de 50 km
entre a unidade de produção e a unidade prisional e não entre as cidades ( Nanuque e Carlos
Chagas), veja-se:

 

5.6. Para alimentação transportada deve-se observar a distância máxima de 50
km entre a unidade de produção e a unidade prisional, salvo autorização expressa
e fundamentada do Gestor do Contrato com prévia análise da Diretoria de
Nutrição.
 

Assim, observa-se que o Edital de Licitação em comento não determina o local em que a
Unidade de Produção (cozinha) da contratada deverá ser instalada, mas apenas a distância máxima entre
a unidade de produção e a unidade prisional, e não a distância máxima entre uma cidade e outra. 

 Além de não constar também vedação quanto a instalação de uma ou mais cozinhas para
atender o contrato, sendo esse fator discricionário da contratada, haja vista a sua capacidade gerencial
em verificar a necessidade e a sua logís�ca para melhor execução dos serviços.

Ademais, caso entender per�nente, a empresa poderá montar cozinhas separadas para
atender as unidades em questão, ou instalar uma unidade de produção em local estratégico que atenda
a distância máxima de 50 km estabelecida no subitem 5.6. do Termo de Referência.

Assim sendo, cabe ao licitante analisar a região a qual pertence as unidades prisionais que
contemplam o objeto licitado, prevendo as despesas derivadas da execução contratual para
posteriormente elaborar a sua proposta com os descontos per�nentes a sua capacidade financeira e
gerencial. 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.
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Atenciosamente,

 

Patrícia Greice Soares

Nutricionista/DNU

                                                                                                                                                                

           De acordo:

Juliana Aparecida Pereira
Diretora de Nutrição

Documento assinado eletronicamente por Juliana Aparecida Pereira, Diretor (a), em 04/06/2020, às
18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Greice Soares, Servidor(a) Público (a), em
04/06/2020, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15044660
e o código CRC 8EF18CC4.

Referência: Processo nº 1450.01.0032251/2020-60 SEI nº 15044660

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

