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PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 

EDITAL Nº 040/2022 

“ESCLARECIMENTO” 

 

Em resposta ao pedido de esclarecimento, formulado por uma das 

empresas interessadas em participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022, 

noticiado pelo EDITAL Nº 040/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para 

Aquisição de Kit Lanche, temos a informar o que segue: 

 

Pergunta 1 – As quantidades de kit lanches indicados na tabela será 

dividida na semana?   

Pergunta 2 – Informar quantos dias serão feitas as entregas?  

Pergunta 3 – Quantidade mínima não diz no edital, realmente não existe? 

 

Respostas 1, 2 e 3 - Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, as 

demandas são estimadas, portanto, as entregas ocorrerão conforme a necessidade, 

bem como, os locais de entrega no decorrer da vigência da Ata de Registro de 

Preços, sem prévia definição neste momento, à saber: 

 

“5.2.1. Condições de Entrega: As entregas serão parceladas, e ocorrerão 

conforme a necessidade, devendo a Contratada agendar os horários e 

locais de entrega junto ao solicitante, após a emissão da Autorização de 

Fornecimento pela Prefeitura.” 

“5.2.3. Quantidade: As quantidades estimadas, constantes no Anexo I, 

servem apenas como informação aos interessados, já que, nos termos do 

artigo 14 do Decreto nº 1.919/2.006, e pelo próprio sistema de registro de 

preços, a Administração não se obrigará a adquirir quantidades mínimas.” 

 

Esclarecemos que os 3 (três) Lotes que compõem o objeto da licitação em 

questão preveem três tipos diferentes de cardápios com quantidades idênticas 

como forma de opção de permitir que cada Secretaria solicitante realize uma 

rotatividade no fornecimento, com o objetivo de garantir a diversidade no 

atendimento de suas demandas. 

 

             Itapecerica da Serra, 11 de julho de 2022. 

 

EDNÉIA P. OLIVEIRA 

Assessoria Especial 

Secretaria de Assuntos Jurídicos 
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