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Em 16/09/2020 11:29, Andre Gontijo escreveu:

segue anexo carta de esclarecimento 
Enviar
atenciosamente

ANDRE BARBOSA GONTIJO
ANDRE GONTIJO EMPREENDIMENTO COMERCIAL E EVENTOS EIRELI. 

Boa tarde.

Reitera-se a resposta dada ao primeiro pedido de esclarecimento, enviado por esta empresa:

"Em resposta ao seu pedido de Esclarecimento, informo que a Diretoria de Suprimentos desta Prefeitura efetuou,
previamente, cotações junto a fornecedores, onde foi orçado, por estes, o preço do item em tela considerando os
sabores variados (em acordo com o Termo de Referência). Ademais, em breves diligências verifica-se a
possibilidade de comercialização do suco, em sabores variados, sendo praticado um único preço. Destarte,
esclareço que o item 50 terá seu descritivo mantido.

Esclarecemos que a escolha do sabor será definida pela secretaria requisitante no ato da emissão da ordem de
fornecimento.

Oportuno destacar que o referido Edital encontra-se disponível aos interessados desde o dia 01/09/2020 e que os
itens a serem adquiridos são de extrema necessidade para os órgãos/equipamentos da Secretaria Municipal da
Família e Políticas Sociais.

Enfim, impende-se frisar que a execução de outras retificações que não possuam fundamento técnico ou legal,
apenas protelariam o certame, ferindo, deste modo, a Finalidade do Ato, isto é, o Interesse Público.
Especificamente, nesse caso, frustrando o atendimento à demanda dos usuários em vulnerabilidade social que a
secretaria atende com os Gêneros Alimentícios."

 

At.te.

Poliana Alves Araújo Martins

Pregoeira Oficial 

Prefeitura de Pirapora/MG - 38 3740 6121
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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO SETOR DE LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA ESTADO MINAS GERAIS. 

 

 

 

A empresa Andre Gontijo Empreendimento Comercial e Eventos Eireli, inscrita no CNPJ 

31.281.483/001-73, com sede na Rua Geni Hatem, 334, bairro Santos Dumont no município de 

Pirapora-MG, representado nesse ato por seu representante legal André Barbosa Gontijo, 

brasileiro, solteiro, Empresário, inscrito no RG: MG 15.624.511 e CPF 106.366.456-06, residente 

e domiciliado na Rua dos Fluviarios 213, São João, Pirapora – MG, vêm, respeitosamente, à 

presença de Vossas Senhorias, a fim de solicitar, consoante lhe faculta a legislação 

pertinente e em especial ao item 50  do sobredito Edital nº 015/2020 (PROCESSO 

LICITATORIO Nº 041/2020), o devido ESCLARECIMENTO sobre disposição 

contida no ato de convocação epigrafado, conforme adiante se especifica: 

 

 

a) Item 50 - Suco concentrado – descrição: Suco concentrado sabores 

(maracujá, pêssego, uva ou caju) em embalagem de 500 ml, contento polpa 

de fruta (mínimo 90%), sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem 

corantes, sem aromas. Não deverá conter fragmentos das partes não 

comestíveis das frutas, nem substâncias estranhas à sua composição normal, 

estando isentos de leveduras, fermentações e parasitos. Ingredientes: água 

potável, polpa de maracujá, pêssego, uva ou caju; acidulante ácido cítrico e 

conservantes. Bebida não fermentada, homogeneizada, preparada a partir 

da extração da fruta. Produzido e rotulado dentro dos padrões conforme a 

legislação vigente. Embalagens íntegras contendo no rótulo informações 

nutricionais, data de fabricação e validade, tendo o vencimento de no 

mínimo 1 ano de validade. 

 

Assim sendo, servimo-nos do presente expediente para solicitar que seja 

esclarecido, em linguagem objetiva, o que segue: 

 

 Ocorre que tal disposição, tem que está devidamente separados em itens 

distintos, pois, cada sabor de suco possui um preço diferenciado. Sendo 

suco de Maracujá, o mais caro entre os sabores e o de Caju o mais barato 

entre os sabores. Dando margem para a empresa apresentar um preço mais 

barato e vender somente o suco de Caju.  
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 O princípio da eficiência e do Menor Preço tem que ser observado, para 

que seja mais vantajoso para administração pública.  

 A discriminação dos itens é de suma importância para empresa vencedora 

do certame, pois a emissão da nota fiscal tem que estar em conformidade 

com a ordem de pedido do município.  

 

  Por fim, reputando o esclarecimento solicitado como de substancial mister para o 

correto desenvolvimento do certame, rogamos, seja o mesmo prestado dentro do 

prazo máximo de 5 dias, à contar do seu recebimento. 

 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

Atenciosamente 

 

_________________________________________ 

Andre Gontijo Empreendimento Comercial e Eventos Eireli. 

André Barbosa Gontijo. 

CPF 106.366.456-06. 

RG MG 15.624.511. 

 


