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“COMUNICADO N.º 016/2021” 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2021, de 04 de fevereiro de 2021, levado a efeito através do 

Processo Licitatório n.º 002/2021, cujo objeto compreende REGISTRO DE PREÇOS para a 

“AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS”, para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social da Prefeitura Municipal de Matão. 

 

O Departamento de Compras e Licitações, através da Pregoeira Municipal, acusa o recebimento 

de questionamento ao Edital em referência através de e-mail, encaminhado pela sociedade empresária 

TERESA APARECIDA RUSSO – ME, nos seguintes termos: “O referido Edital, dispõe que: “Anexo I – 

Itens 1.2 e 2.2 – Edital solicita embalagem de 300g, mas mesmo marcas de referência não 

atendem o edital.” Ocorre que tal disposição não está suficientemente clara no que diz respeito à 

necessidade de uma embalagem específica. Assim sendo, servimo-nos do presente expediente para 

solicitar que seja esclarecido, em linguagem objetiva, o que segue: “Anexo I – Itens 1.2 e 2.2 – É 

possível a alteração para embalagens a partir de 225g? Marcas de referência do edital como 

BemVital Espessare 225g e EspeFOR 250g possuem embalagens com menos de 300g. 

Podemos participar com o Sustap Espessante (ficha técnica anexa)?” Por fim, reputando o 

esclarecimento solicitado como de substancial mister para o correto desenvolvimento do certame, 

rogamos, seja o mesmo prestado dentro do prazo.” 

RESPOSTA: A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informa que 

conforme descrição apresentada no Edital, no item 2 serão aceitas amostras cuja embalagem 

apresente no mínimo 300 gramas. 

   

Nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Matão, 16 de fevereiro de 2021. 
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