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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, D, FERRO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de 2022, às 11h30, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema 
Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa USINA DE LATICÍNIOS 
JUSSARA S/A referente à licitação em epígrafe. 

 
QUESTIONAMENTOS: 
“Ref. Pregão eletrônico n° 038/2022.  
De acordo com o edital:  
JUSTIFICATIVA: 
A presente aquisição tem por intenção suprir a demanda de distribuição mensal de aproximadamente 30.000 litros de leite, entregues a mais de 1000 
crianças entre 0 e 5 anos, cadastradas no programa de distribuição do município em parceria com o Estado, através do programa "Vivaleite". Tal 
distribuição é realizada em 31 unidades de saúde do município.  
Dúvida 1: 
Atualmente atendemos ao programa Vivaleite, deste modo, podemos fornecer o produto para a prefeitura nas mesmas embalagens? Visto que 
o descritivo é o mesmo.  Anexei a imagem para melhor compreensão”  
4. PRESERVAÇÃO DE QUALIDADE 
4.1. Para a garantia da flexibilidade de entrega do leite entre às 07:00 e 10:00 hs da manhã e para preservar a qualidade e conservação do leite entregue 
no município, a Contratada deverá disponibilizar freezer em consignação para acondicionamento do produto em cada Unidade de Saúde onde se realiza 
a entrega e distribuição do leite.  
Dúvida 2: 
Fornecemos também caixas de isopor para a preservação do leite, podemos fornecer para a prefeitura também?.” 
 
 
RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 
1 - A embalagem apresentada será aceita; 
2 - Não será aceito acondicionamento em caixa de isopor. A empresa deverá disponibilizar freezer em consignação para acondicionamento do produto 

em cada Unidade de Saúde onde se realiza a entrega e distribuição do leite. 

 
 

 

 

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