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“COMUNICADO N.º 036/2021” 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2021, de 25 de fevereiro de 2021, levado a efeito através do 

Processo Licitatório n.º 011/2021, cujo objeto compreende REGISTRO DE PREÇOS para a 

“AQUISIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR – HORTIFRUTIGRANJEIROS”, para Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura 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 pelas sociedades 

empresárias: 

1) M&E COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS EIRELI, nos seguintes 

termos: “No Edital diz que os Kits tem que ser entregues em caixa de papelão, gostaria de saber se 

caso fossemos vencedores, se tem a possibilidade de ser entregues em uma redinha (foto encartada 

no processo) pois entregamos kits em outras Prefeituras dessa maneira, pois ajuda os produtos a 

ventilar melhor, fazendo com que o produto chegue com uma melhor qualidade.” 

RESPOSTA: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura esclarece que a entrega deve ser 

em caixa de papelão por motivos de: 1) Empilhamento no transporte; 2) Empilhamento na entrega nas 

unidades educacionais; e 3) Facilidade na entrega, transporte e acomodação nas residências; 

Portanto, deve ser entregue em caixas de papelão conforme determinado no Edital. 

2) CITYFRUTAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, nos 

seguintes termos: “1 – Há exigência no edital de entregar os produtos Kit Hortifrutigranjeiros em caixa 

de papelão ondulado. Acontece que por se tratar de produto perecível o ideal é que os kits seja 

montados em sacos de plástico respirável e entregues em caixas plásticas, pois assim evitará do 

produto estragar, as caixas plásticas consegue acondicionar até dois kits e são caixas próprias para 

produtos hortifrutigranjeiros, são caixas vazadas e sem contar que são muito mais higiênicas, a 

sugestão é de as caixas serão deixadas nas escolas na entrega e retiradas na próxima entrega. A 

sugestão da adoção das caixas plásticas e não das de papelão, conforme determina o edital é 

também por conta da falta de matéria prima para fabricação dessas caixas, como é sabido por todos 

que acompanham os jornais e telejornais, internet e etc, a falta de matéria prima existe em todo Brasil, 

sem contar que a adoção da caixa plástica poderá dar uma maior economia no preço final e possível 

economicidade para a Prefeitura, já que a caixa de papelão por falta da matéria prima está com preço 

muito maior do que era adotado antes da pandemia, motivo pelo qual interferirá no preço final. Peço a 

gentileza de confirmar se poderá ser adotada a caixa plástica? 2 - O edital prevê um total de 5.918 

alunos? as entregas serão semanais? Ou serão mensais? deverá ser entregue todos os kits no mesmo 

dia ou poderá ser feita duas entregas na semana? Existe um número mínimo de Kits para ser entregue 
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ou será mesmo de acordo com o número de alunos? Essas informações são importantes para 

produção da proposta, já que a logística tem o custo maior na execução do serviço. 3 - Os recursos 

para pagamento serão advindos do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar ou Será de 

recursos próprios? Ou são recursos federais COVID? Ou recursos próprios?” 

RESPOSTA: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura esclarece que 1 – Quanto á 

embalagem: A intenção das caixas de papelão é organizar o transporte de forma adequada a fim de 

proteger os produtos para que não sofram deterioração e que estejam de forma organizada para 

entrega e armazenamento das unidades educacionais. Portanto, a entrega deverá ser em caixa de 

papelão conforme respondido no questionamento anterior. 2 – Entregas: 1ª será solicitado com 10 

dias de antecedência. (relativo a fevereiro); 2ª entrega: 15 dias após 1ª entrega (relativo ao mês de 

março); 3ª entrega: 15 dias após 2ª entrega (relativo ao mês de abril); a partir da 4ª entrega: será uma 

entrega por mês (relativo ao mês de maio em diante), as quais serão solicitadas com 10 dias de 

antecedência. 3 – Recursos do pagamento. Sugerimos que os pagamentos sejam realizados parte 

com recursos do FNDE e parte com recursos próprios (caixa geral). 

3) GISLAINE GONZAGA, nos seguintes termos: “solicita no edital embalagem de papelão. 

devido à falta nacional de embalagem, visto também nos noticiários, vem através desse e-mail solicitar 

a mudança do mesmo por embalagem plástica. Solicito o cronograma de entregas”. 

RESPOSTA: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura esclarece que já foi respondido no 

questionamento anterior. REPETINDO: Não podemos armazenar nas unidades educacionais sem 

acondicionamento em caixas. 

4) M&E COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS EIRELI, nos seguintes 

termos: “No edital diz que os Kits de Hortifruti, têm que ser entregues em caixa de papelão, porém está 

faltando embalagens no mercado, devido a pandemia não estamos conseguindo encontrar, gostaria de 

saber se há possibilidade, caso a empresa seja vencedora, de entregar em sacos plásticos, tipo uma 

rede, com isso os produtos ventilam melhor.” 

 RESPOSTA: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura esclarece que já foi respondido nos 

questionamentos anteriores. 

 

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

necessários. 

Matão, 08 de março de 2021. 

 
 
 
 

TEREZA APARECIDA DO VALE ALMADO 
PREGOEIRA MUNICIPAL 


