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Barrinha/SP, aos 18 de fevereiro de 2022. 

 

 

Ref: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – PREGÃO PRESENCIAL 007/2022. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 

CESTAS-BÁSICAS DESTINADAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO 

  

                                    Tendo em vista pedido de esclarecimento interposto pela empresa 

NUTRICIONALE, venho através deste instrumento esclarecer as questões abaixo suscitadas, 

conforme segue: 

  

No item 10.1 do edital consta que "Os produtos deverão ser entregues no prazo de 05 

(cinco) dias a contar da emissão da respectiva ordem de fornecimento no local a ser 

indicado pelo responsável do pedido, durante o período de vigência e imediatamente 

após a adjudicação, homologação e respectiva assinatura do contrato proveniente da 

licitação, sendo a entrega acompanhada de nota fiscal". Com isso: 

 

1) Com que periodicidade essas entregas poderão ocorrer, poderá ser entregas 

diárias, semanais, quinzenais ou mensais? 

 

Resposta: Não é possível precisar a periodicidade, justamente por se tratar de um registro de 

preços, portanto as entregas deverão ser realizadas no prazo de cinco dias a contar das ordens 

de fornecimento a ser expedidas de acordo com a necessidade da administração. 

 

2) Em quantos locais em média poderão ocorrer essas entregas? 

 

Resposta: Lote 01 - Em um único ponto, a saber: Anfiteatro Municipal.  

 

Lote 02, 03 e 04 – Em um único ponto, a saber: Cozinha Piloto. 
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3) No Anexo I consta o Lote 01 que são 1.583 cestas básicas, mas não menciona o 

tipo de embalagem a ser utilizada nelas. Com isso, há preferência por saco plástico 

ou caixa de papelão? 

 

Resposta: Poderá ser entregue em saco plástico ou caixa de papelão.  

 

 

 

Atenciosamente, 

 
 

 

 

 

Setor de Licitações 
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