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CEL CHAMAMENTOS <celsupelchamamentos@gmail.com>

Solicita Informação do Chamamento Publico Prato Fácil Nº.
027/2022/CEL/SUPEL/RO
1 mensagem

Rose Barbosa <rosebarbosa567@gmail.com> 12 de dezembro de 2022 10:09
Para: celsupelchamamentos@gmail.com

Bom dia Prezados (as),

Apraz-me cumprimentá-lo (a), cordialmente e, na oportunidade, em atenção ao CHAMAMENTO PÚBLICO, sob o Nº.
027/2022/CEL/SUPEL/RO, relativo à implantação do programa Prato Fácil com finalidade de Credenciamento de
NOVOS estabelecimentos comerciais (restaurantes), o quantitativo a ser considerado será de 300 refeições ?
levando em consideração que hoje já existem 03 restaurantes credenciados no município de Ariquemes  e servindo
o quantitativo de 300 refeições dia, minha dúvida é, serão as mesmas 300 refeições oportunizadas para novos
restaurantes ou está sendo aumentado o quantitativo para que seja cadastrado novos restaurantes em
outras localidades facilitando o acesso aos serviços da rede  para beneficiários. 
Cabe ressaltar que,  hoje as 300 refeições já servidas pelos restaurantes credenciados não atende ao número dos
beneficiários cadastrados e se for somente as 300 refeições dia, dividido pelo número de restaurantes aptos a
concorrer ao certame fica inviável participar do certame por parte de nossa empresa. 

Desde já agradeço a atenção dispensada a nós e fico no aguardo de uma resposta.

Atenciosamente ,

Rose Barbosa
69 99258 4775



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

RESPOSTA

Considerando o Despacho (0034341582), de lavra da Superintendência Estadual de
Compras e Licitações - SUPEL;

Considerando o Pedido de Esclarecimento (0034341404).
A Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional - GSAN utiliza-se do presente para

esclarecer que no município de Ariquemes, assim como em Cacoal, Guajará-Mirim e Ji-Paraná, serão
distribuídas 300 (trezentas) unidades de refeições por dia, não sendo o caso de aumento, mas sim de novo
credenciamento em tais localidades, haja vista a proximidade do término dos contratos em vigência
firmados entre esta Administração Pública e os estabelecimentos privados (restaurantes).

Além disso, a título exemplificativo, para o fornecimento de 300 (trezentas) refeições
diárias, que é o quantitativo disponibilizado para cada município, é necessário o investimento de mais de 1
milhão de reais anuais.

A expectativa e interesse do Governo do estado de Rondônia, através da Secretaria de
Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, é de levar o Programa Prato Fácil ao máximo
possível de municípios, de maneira a atender o maior número exequível de pessoas em situação de
vulnerabilidade social, todavia, o processo ocorre gradativamente, conforme a viabilidade administrativa,
orçamentária e financeira.

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção dispensada, bem como colocamo-nos à
disposição para dirimir eventuais dúvidas.

 

Porto Velho, 12 de dezembro de 2022.

 

CARLOS EUGÊNIO SOUSA SILVA JÚNIOR

Gerente Substituto (Portaria nº 1008 de 06 de dezembro de 2022 - 0034196355)

Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional - GSAN

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eugênio Sousa Silva Júnior , Gerente, em
12/12/2022, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0034344291 e o código CRC 9D0DA3DC.
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