
 
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
 

Ref. Pregão Presencial nº 069/2017  
 

Prezado Senhor, 

Em atenção ao e-mail de 18/07/2017 às 11h52min que informa solicitação sobre nova 
pesquisa de preços para o Termo de referência do Pregão supracitado, cumpre-nos a 
responder: 

 

Solicitação: “Solicitamos à este setor que refaça os preços do pão francês e de hot 
dog, pois sendo entrega diária, manhã e tarde, a logística muda muito ante retirar na 
própria padaria. Corre-se o risco de não haver interessados na venda do pão. Preço 
sugerido para entrega diária, dois turnos incluindo sábado e domingo, é 15,00 o francês 
e 18,00 o hot dog.  
Os demais preços estão dentro do valor de mercado, inclusive para entregas diárias. 
Se formos atendidos, pedimos proceder a mudança de preço no edital, em tempo hábil, 

obrigado.”  

 

Resposta: A esta comissão, em resposta a presente solicitação cumpre responder que 
os orçamentos dos pregões são feitos pelo Setor de Compras desta Prefeitura. E todos 
estes elaborados após diversas e minuciosas buscas e pesquisas no comércio local 
para levantamento de preço e posterior confecção do Termo de Referência de cada 
Pregão. Os orçamentos levantados pela Prefeitura ficam disponível em nosso site no 
ícone “Portal Transparência” -> “E-transparência” -> “Relatórios” para livre pesquisa de 
qualquer interessado. Se desejar vistas dos mesmos, favor comparecer no Setor de 
Licitações. 

Quanto à solicitação da realização de nova busca de preços e posteriormente 
elaboração de um novo Termo de Referência, esta Comissão acredita não ser neces-
sário, levando em conta que o levantamento feito pelo setor de Compras para os itens 
do referido Pregão foram feitos recentemente e baseado nos preços obtido através dos 
orçamentos que lhes foram repassados.  

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclare-
cimentos. 
 

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos 
quais também estamos dando ciência às demais licitantes. 

 

Atenciosamente, 
 
 

*José Ricardo Alves de Oliveira 
Coord. Licitações 

 
 

 
*Original assinado nos autos do processo 

 


