
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

RESPOSTA À IMPRENSA

Acerca dos questionamentos a respeito do Pregão Eletrônico Nº 06/2021 (Processo
Administrativo n° 64273.002720/2021-15), emitido no dia 23 de abril de 2021, este Comando
Militar de Área informa que:

1. Quanto ao pregão questionado, destacamos que trata-se de Pregão Eletrônico para
REGISTRO DE PREÇOS, ou seja, é apenas uma estimativa de consumo para 8
(oito) meses. Não será tema de assinatura de contrato com desembolso mensal. As
aquisições serão de acordo com a demanda e disponibilidade de recurso. Em
comparação aos anos anteriores houve uma redução de aproximadamente 53% no
valor previsto para REGISTRO DE PREÇOS de gêneros alimentícios, o que
evidencia a busca pela eficiência nos gastos. Cabe ressaltar que a fase de lances do
referido processo ainda não foi iniciada.

2. Na guarnição de Manaus/AM, o Comando Militar da Amazônia (CMA) conta com
6.807 militares distribuídos em 23 Organizações Militares (OM). Porém, há, ainda,
uma demanda variável ao longo do ano, em virtude das operações que ocorrem no
CMA, o qual chega a receber em torno de 3.000 (três mil) militares, vindos de
diversos locais do país, aumentando a quantidade de gêneros alimentícios
consumidos.

3. Com relação às barras de cereais, informamos que, ao longo do ano, o CMA realiza
diversas operações, durante seu desencadeamento, os militares da ponta da linha,
recebem os “catanhos” (lanches rápidos oferecidos em substituição a refeição,
quando não há possibilidade de preparo da mesma, uma fonte de energia durante as
missões realizadas pela tropa), é um alimento prático, que fornece saciedade por
conta do teor alto de fibras. O pé de moleque integra o “catanho” e também é
utilizado como sobremesa no cardápio da tropa. O salame também é utilizado nos
lanches.

4. Sobre o chantilly, é utilizado nas cozinhas dos quartéis para sobremesas, e também é
comumente utilizado nos cursos profissionalizantes (esses realizados durante o ano
visando a qualificação dos soldados, por meio do Projeto do Soldado Cidadão,
destinado a preparar o soldado para o mercado de trabalho após o término do tempo
de serviço obrigatório).

5. No que se refere a gomas de mascar, o produto ajuda na higiene bucal das tropas,
quando na impossibilidade de escovação apropriada, como também é utilizado para
aliviar as variações de pressão durante a atividade aérea.

6. Sobre a Cota Reservada, ela é criada a partir do momento que o valor total previsto
para um determinado item ultrapassa o montante de R$ 80.000 (oitenta mil) reais.



Sendo, dessa forma, criado um novo item, de igual redação, para concorrência
exclusiva para micro e pequenas empresas. A quantidade destinada à cota reservada
às micro e pequenas empresas deverá obedecer ao percentual de até 25% (vinte e
cinco por cento) do quantitativo licitado do item, conforme previsto em legislação
em vigor sobre o tema.

7. A previsão do início da fase externa deste pregão deve iniciar em maio, com
previsão de homologação em junho. O processo, se efetivado, terá a validade de 8
(oito) meses, podendo ser estendido até 12 (doze) meses, conforme prevê a
legislação. A vigência é contada à partir da data da Assinatura da Ata de Registro de
Preços, com previsão de utilização em 2021 e alguns meses de 2022.

8. A licitação, em linhas gerais, busca garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Portanto, as
empresas que atenderem ao edital e ofertarem o menor preço, cumprindo os demais
requisitos previstos, será a vencedora. Sendo assim, poderá haver várias empresas
vencedoras, pois a disputa é item a item.

Agradecemos a confiança depositada nas Forças Armadas.

Atenciosamente,

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
EXÉRCITO BRASILEIRO

“A força do povo brasileiro defendendo a Amazônia”

Contatos: Seção de Comunicação Social Tel (92) 3659-1155, e-mail: jornalismo@cma.eb.mil.br.

Para obter outras informações sobre o Comando Militar da Amazônia,  acesse www.cma.eb.mil.br ou o perfil
@CmdoCMA no Twitter e Instagram.
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