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Processo nº: 18782/2021 

Assunto: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

 

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Pregão Presencial 

nº 041/2021/SENAR/MT, que tem por objeto o Contratação de empresa especializada 

no fornecimento de CESTAS BÁSICAS, para as necessidades do Programa Agro Fraterno, 

para atender a missão precípua do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato 

Grosso – SENAR/MT, conforme condições e especificações contidas no instrumento 

convocatório, solicitado pela empresa MEP Licitações. 

1. DA ADMISSIBILIDADE  

Nos termos do item 1.2. do instrumento convocatório em exame, é assegurado 

a qualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar esclarecimentos, até as 17h00 

(dezessete horas) do dia útil imediatamente anterior à realização da sessão licitatória. 

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizado 

pela empresa MEP Licitações, a qual foi encaminhado por e-mail a Comissão Permanente 

de Licitação no dia 07/07/2021. 

Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito pelo 

peticionante ao edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito e nos posicionar 

dentro do prazo legal. 

2. DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS 

Esclarecimento 1: 

“1 - Não encontramos macarrão de pacote de 1kg que cumpre com as 

espeficações técnica exigidas no edital, porém encontramos de 500g, assim 

questionamos: Podemos colocar 4 pacotes de 500g no lugar de 2 pacotes de 1kg?” 

Resposta: Em atenção ao acima questionado, cabe informar que não há 

qualquer óbice quanto ao fornecimento de pacotes de 500g do macarrão solicitado, 

devendo a licitante para tanto se atentar quantidade total solicitada e as especificações 

do produto pretendido. 

 

 



 

Esclarecimento 2: 

“2 - O Leite em pó de 1 KG encontrado, não possui as vitaminas exigidas no edital, 

e tampouco é enriquecido com ferro, mas o leite que cumpre com essa descrição 

é de 800g, assim questionamos: Devemos colocar pacote de 1kg de leite sem as 

vitaminas, ou devemos colocar o de 800g com as vitaminas?” 

Resposta: Concernente a indagação supra, após pesquisa junto as marcas 

ofertadas no mercado, certificamos que o leite em pó nas especificações almejadas, é 

disponibilizado apenas na embalagem de 800g. Portanto, a quantidade inicial prevista 

no edital, será readequada através de adendo ao edital 

Portanto, são estes os esclarecimentos ao pedido encaminhado.  

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais questionamentos. 

Atenciosamente. 

Cuiabá(MT), 07 de julho de 2021 

 

 

 

Luciano Alves 

Pregoeiro em substituição 


