
 

 

Prefeitura Municipal de São Carlos 
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Equipe de apoio ao Pregão Presencial 

"São Carlos, Capital Da Tecnologia" 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 
 

PROCESSO Nº 3381/2020 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: REGISTRAR PREÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO CARLOS. 
 
 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio do ano de 2020, às 08h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao 
Pregão Presencial para proceder a análise do Pedido de Esclarecimento enviado por e-mail à Seção de Licitações pela empresa 
MVGB REFEICOES COLETIVAS para o pregão em epígrafe. 

 
QUESTIONAMENTOS 
1. Qual é a data Prevista para Início do Contrato para que a empresa vencedora do Certame inicie as entregas?  
 
2. Atualmente essas refeições são fornecidas por outra empresa? Em caso positivo, qual empresa seria? 
 
RESPOSTAS 
Entre a licitação e a contratação, serão respeitados os prazos legais e necessários às devidas formalizações e assinaturas 
processuais. 
 
Da contratação em diante, devidamente formalizada, serão emitidas Ordens de Fornecimento pela Secretaria responsável com todas 
as condições necessárias às entregas. O início do fornecimento pode ser exigido imediatamente após a assinatura do contrato. 
 
O prazo efetivo de entrega deve ser ajustado com a Secretaria, para que emita, dentro de sua programação, as Ordens de 
Fornecimento com tempo hábil para a elaboração, preparo e entrega das refeições. 
 
Obviamente, este prazo deve ser curto, pois o quantitativo varia de acordo com a demanda diária e as normas técnicas aplicáveis, no 
que diz respeito ao tempo e temperatura previstos desde sua preparação até o seu consumo disciplinam as entregas. 
 
Além disso, as condições inerentes à demanda impõem prazos restritos ao seu cumprimento, como horários de entrega e de 
eventuais substituições de produtos. As informações disponíveis constam do Edital. 
 
 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
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