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PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2018 
 

PROCESSO Nº 22429/2018 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro do ano de 2019, às 15h30, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimento enviado pela empresa JBS S.A., referente à 
licitação em epígrafe, cujo objeto é o de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CARNEOS BOVINOS PARA REDE DE 
ENSINO E RESTAURANTES POPULARES, no Município de São Carlos 
 
QUESTIONAMENTO 

Prezados, bom dia.  
Segue abaixo questionamento referente ao pregão acima citado.  
ITEM 04 – CARNE CONGELADA DE BOVINO (S/OSSO) - LAGARTO PEÇA Edital solicita lagarto EM 
PEÇA e NÃO PORCIONADO em embalagem contendo 2 kgs, entretanto o peso médio da peça inteira do 
lagarto é entre 2 a 5 kgs, dessa forma podemos participar com item peça com essa gramatura variável? 
ITEM 05 – CARNE CONGELADA DE BOVINO (S/OSSO) - PATINHO PEÇA Edital solicita patinho EM 
PEÇA e NÃO PORCIONADO em embalagem contendo 2 kgs, entretanto o peso médio da peça inteira do 
patinho é entre 4 a 6 kgs, dessa forma podemos participar com item peça com essa gramatura variável? 
ITEM 08 – CARNE CONGELADA DE BOVINO (S/OSSO) - PALETA PEÇA Edital solicita paleta EM PEÇA e 
NÃO PORCIONADA em embalagem contendo 2 kgs, entretanto o peso médio da peça inteira da paleta é 
entre 8 a 14 kgs, dessa forma podemos participar com item peça com essa gramatura variável?  
Referente a visita técnica, existe um modelo de declaração a ser protocolada para as empresas que 
optarem a não realizar a visita?????  
OBS.: Caso a empresa opte por não fazer a Visita Técnica nas dependências da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, deverá entregar no Departamento de Apoio a Procedimentos Licitatórios, 
declaração contendo o conhecimento e concordância do referido termo e presente edital, documento esse a 
ser anexado junto à documentação jurídica. Horário: das 8 às 11 e das 14:00 às 16 h. 

 
RESPOSTA DA UNIDADE INTERESSADA 

 
Em resposta, esta Secretaria considerando as variações de peso das peças inteiras nos ítens 04, 05 e 08 
aceitará pesos entre 2 e 4kg para estes ítens. Não podendo ser pesos maiores devido ao processo de 
manipulação de alimentos interno.  
Quanto ao modelo de declaração, cada empresa faz o seu de sua forma, por ser uma declaração simples. 
 
 
Este esclarecimento foi encaminhado ao licitante e será disponibilizado no portal desta Administração, para 

conhecimento público. 
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