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ESCLARECIMENTO 02 

 

Pregão Eletrônico nº 015/2022 - Contratação de empresa especializada no preparo e distribuição 

de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, que atendam aos 

padrões nutricionais e dispositivos legais vigentes aos alunos matriculados em unidades escolares 

da rede estadual de ensino, mediante o fornecimento dos gêneros alimentícios e demais insumos 

necessários, fornecimento dos serviços de logística, supervisão e manutenção preventiva e corretiva 

dos equipamentos utilizados, fornecimento de mão de obra treinada para a preparação dos 

alimentos, distribuição, controle, limpeza e higienização de cozinhas e estoques das unidades. 

 

1) Pergunta: 

Favor informar se o número informado no edital é o mesmo do número de refeições que é servido 

atualmente, e, caso negativo, qual é o percentual de diferença. 

Resposta:  

Em resposta, o setor requisitante assim se manifestou: 

“A média estimada diária de atendimentos dos alunos com alimentação 

escolar constante de cada lote é o que está sendo praticado atualmente 

na Faixa 01 de cada lote. 

Considerando o cenário de atendimento durante o ano de 2021, durante 

o alto período de incertezas da Pandemia, encontrou-se como solução 

legítima e eficaz referente aos ganhos na gestão pública para gerir a 

complexidade do Programa de Alimentação Escolar, a medição de 

atendimento por meio de faixas de atendimento, a fim de melhorar a 

forma de remuneração das empresas a serem contratadas.”. 

  

2) Pergunta: 

Favor informar qual é a quantidade de refeições servidas nos últimos 12 meses 

Resposta: 

Segue resposta do setor técnico: 

“No ano de 2021 devido a pandemia por COVID -19 (Corona Vírus), 

com a suspensão das aulas presenciais durante determinado período e o 

retorno com escalonamento dos alunos, a média de atendimento diário 

não condiz com a realidade atual. 
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Na época, diante das incertezas por conta da pandemia foi elaborado o 

termo de referência estabelecendo a medição por faixas de atendimento, 

de modo que as empresas contratadas não tenham prejuízos durante a 

execução do contrato. 

Criadas faixas de atendimento equivalente à quantidade aproximada 

de 1 (100%); 2 (75%); 3 (50%); 4 (25%); e 5 (10%); variando os valores 

finais da alimentação ofertada em cada faixa de atendimento com o custo 

da quantidade de mão de obra; 

Em cada faixa de atendimento foi estimada a quantidade máxima de 

merendeiras, visto que a mão de obra varia de acordo com a quantidade 

de atendimentos estimada” 

 

Vitória, 12 de maio de 2022. 
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