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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESTOCÁVEIS II PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CARLOS.  
 
 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de 2020, às 11h20, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao 
Sistema Informatizado de Licitções – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa 
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A, inscrita no CNPJ 05.912.018/0001-83, referente à licitação em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO 
Solicito esclarecimentos referente ao pregão 78/2020 com abertura prevista para o dia 30/10 no que tange às seguintes exigências: 
 
6.3 Os veículos com os produtos deverão estar na Divisão de Alimentação Escolar (DAE) situada na Rua Julião José dos Santos, s/nº - Vila 
Isabel (anexo ao Pavilhão da Exposhow) na data da entrega, impreterivelmente às 7:30 horas, para conferência dos produtos, veículo e 
entregadores. 
 
Visto que as entregas em sua grande maioria são efetuadas via transportadora, e as transportadoras iniciam seus turnos de entrega à partir 
das 8h da manhã, seria necessário faturar uma nota dedicada para cada entrega de cada Oc recebida pela prefeitura, o que torna a 
negociação inviável para os licitantes que não são da cidade de São Carlos e/ou proximidades, ferindo o princípio de isonomia entre os 
licitantes interessados na participação do certame. 
 
RESPOSTA FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO (SMAA): 
1 – R: Em resposta ao questionamento, o horário foi definido as 07h30min em função ao funcionamento das unidades escolares e ao 
funcionamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, tendo em vista também que por ser a entrega ponto a ponto, as 07h30min seria 
o horário de início mínimo previsto para que a entrega em todas as unidades escolares ocorra em tempo hábil, ou seja, dentro do período de 
funcionamento das mesmas que é das 07h00 as 16h30min. 
 

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

conhecimento público. 
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