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Ofício 026/2016 

Jaguariúna, aos 04 de março de 2016. 

 

Assunto: Pedido de esclarecimentos – Pregão Presencial nº 032/2016 – “Fornecimento de 
refeições acondicionadas em embalagens descartáveis”. 
 
Prezados Senhores, 

 

Tendo em vista os questionamentos feitos a esta Prefeitura referente ao Pregão em epígrafe, 

seguem abaixo as perguntas e respostas: 

 

1)      Horário de entrega em cada ponto? 

R.: O horário de entrega no período noturno tem início às 18h e término às 20h. Quanto 
ao horário do almoço, inicia-se a entrega às 11h e finaliza-se às 13h. Esses horários são 
previsões, mas em oportunidade apropriada poderemos, em conjunto com a empresa 
vencedora, elaborar plano de entrega com horários e locais. 

 

2)      Todos os dias há entrega nos 19 pontos? 

R.: Não há como prever se haverá entrega em todos os pontos, todos os dias, pois podem 
haver imprevistos. 

 

3)      Qual a gramagem para arroz? (resposta abaixo) 

 

4)      Qual a gramagem para feijão? (resposta abaixo) 

 

5)      Qual a gramagem para guarnição? (resposta abaixo) 

 

6)      A marmitex será composta de Prato principal mais guarnição? 

R.: Sim, prato principal mais guarnição. 
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7)      Caso negativo como será solicitada a opção? 

 Esclarecendo a gramagem da marmitex (de 795 gramas à 875 gramas): 

Arroz - por volta de 300gr; 

Feijão - por volta de 150gr; 

guarnição - por volta de 140gr; 

carne com osso - por volta de 200gr; 

carne sem osso - por volta de 120gr. 
 

  

Sem mais para o momento. 

 

 

______________________________ 
LILIAN R. S. V. F. PAOLIELLO 

Departamento de Licitações e Contratos 
 
 


