
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 1
 
 
Referente aos itens das cestas estamos com dúvidas em 04 dos itens:
 
1 - AMENDOIM TORRADO E SEM PELE = No mercado está sendo encontrado pacotes 
com 100, 150 ou 500 gramas.
2 - GELEIA DE FRUTAS = Tipo de geleia e de que frutas (ou única fruta)?
3 - MOLHO DE TOMATE ITALIANO = Deve
italiano" ou somente um molho de tomate de primeira qualidade?
4 - MASSA ITALIANA = Que tipo de massa? (Ex.: espaguete, lasanha, etc.) Deve
na embalagem os dizeres "mas
 
 

 
1) O amendoim deverá ser de no 
embalagem igual ou superior a 200 gramas
será aceito a soma, por exemplo : 2 pacotes de 100 gramas.
 
2) Poderá ser de única Fruta 
a fruta; 
 
3) Não precisa  necessariamente 
cotar um molho de tomate de primeira qualidade.
 
4) Não precisar necessariamente 
massa poderá ser espaguete , 
empresa em sua proposta de preços
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
1) Venho solicitar a estimativa de preços para o
046/2018. 

ESTIMATIVA : 

Valor Unitário: 392,17 
Valor Total : R$ 67.453,24 
Quantidade: 172 Cestas  

 

 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 1 

eferente aos itens das cestas estamos com dúvidas em 04 dos itens: 

AMENDOIM TORRADO E SEM PELE = No mercado está sendo encontrado pacotes 
com 100, 150 ou 500 gramas. 

GELEIA DE FRUTAS = Tipo de geleia e de que frutas (ou única fruta)?
MOLHO DE TOMATE ITALIANO = Deve-se constar na embalagem "molho de tomate 

italiano" ou somente um molho de tomate de primeira qualidade? 
MASSA ITALIANA = Que tipo de massa? (Ex.: espaguete, lasanha, etc.) Deve

na embalagem os dizeres "massa Italiana"? 

RESPOSTA ESCLARECIMENTO 1 

O amendoim deverá ser de no MÍNIMO  DE 200 GRAMAS   será aceito a cotação 
superior a 200 gramas . No caso de embalagem inferior a 200 gramas  

será aceito a soma, por exemplo : 2 pacotes de 100 gramas. 

Poderá ser de única Fruta . Deverá previamente definir em sua proposta de preços

necessariamente constar na embalagem os dizeres" molho de tomate italiano
cotar um molho de tomate de primeira qualidade. 

necessariamente constar na embalagem os dizeres" massa
poderá ser espaguete , penne ou outro que deverá ser previamente 

empresa em sua proposta de preços, cotando que também seja de primeira qualidade

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 2 

Venho solicitar a estimativa de preços para o Pregão Presencial 011/2018, Processo nº 

 
RESPOSTA ESCLARECIMENTO 2 

 

Contagem, 24 de outubro de 2018
 

Érica Souza 
Pregoeira 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
 

AMENDOIM TORRADO E SEM PELE = No mercado está sendo encontrado pacotes 

GELEIA DE FRUTAS = Tipo de geleia e de que frutas (ou única fruta)? 
se constar na embalagem "molho de tomate 

MASSA ITALIANA = Que tipo de massa? (Ex.: espaguete, lasanha, etc.) Deve-se constar 

será aceito a cotação  com a 
embalagem inferior a 200 gramas  

sua proposta de preços qual será 

molho de tomate italiano", 

massa italiana", o tipo de 
previamente definido pela 

mbém seja de primeira qualidade. 

Pregão Presencial 011/2018, Processo nº 

Contagem, 24 de outubro de 2018 


