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informatica@itajobi.sp.gov.br

De: Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi 
<licitacao@itajobi.sp.gov.br>

Enviado em: terça-feira, 18 de outubro de 2022 09:02
Para: informatica@itajobi.sp.gov.br
Assunto: Fwd: Re: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGÃO PRESENCIAL N°  069/2022

Sinalizador de acompanhamento:
Acompanhar

Status do sinalizador: Sinalizada

Bom dia. 

Favor disponibilizar esclarecimento referente ao Pregão Presencial 069/2022 no site da Prefeitura 
Municipal de Itajobi. 

Kelli  

Prefeitura do Município de Itajobi - SP 

Setor de Licitação 

(17) 3546-9000 

 

-------- Mensagem original -------- 

Assunto::Re: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2022 
Data:18/10/2022 08:46 
De:cozinhapiloto@itajobi.sp.gov.br 

Para::Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi <licitacao@itajobi.sp.gov.br>

 

Boa Tarde!!! 

Referente as dúvidas do Pregão Presencial nº69/2022: 

1) Alguns itens poderão ser entregues 1 vez na semana, como arroz, feijão, macarrão, LEITE sendo 
itens com validade maior e podem ser estocados em temperatura ambiente. Mas itens que necessitam 
de temperatura climatizada, como fermento biológico, milho, ervilha, iogurte precisamos que a 
entrega seja feita  2 a 3 vezes por semana, dependendo do cardápio da semana por causa de espaço 
de armazenamento que é limitado. E itens com validade pequena como pão integral precisamos da 
entrega mais vezes na semana também. 

Qualquer dúvida estou a disposição. 

Glaucia Barbosa 

Nutricionista 
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Em 13/10/2022 14:56, Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi escreveu: 

 

  

 

-------- Mensagem original -------- 

Assunto::ESCLARECIMENTO PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2022
Data:13/10/2022 14:39 
De:<licitacoes@leitejussara.com.br> 

Para::<licitacao@itajobi.sp.gov.br> 

 

Boa tarde, 

Ref. Pregão Presencial n° 069/2022. 

  

Conforme consta em edital, as entregas deverão acontecer diariamente (3 a 4 vezes na semana). 

O item 13 (Leite UHT Integral) possui o prazo de validade de 4 meses, o que dispensa o consumo 
imediato do produto. 

Assim sendo, as entregas deste item poderão ocorrer no mínimo 1 vez na semana ou quinzenalmente? 

  

No aguardo. 

  

Atenciosamente,  

Natalia Silva – Contabilidade 

Usina de Laticínios Jussara S/A 

Rodovia de Acesso a Patrocínio Paulista, km 0,4 

CEP 14415-000 - Patrocínio Paulista - SP 

Fone 16 3145-9900 

www.leitejussara.com.br 
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Esta mensagem e seus anexos são estritamente confidenciais e sujeitos a monitoramento, caso você 
não seja o destinatário, o remetente deverá ser imediatamente avisado, e este conteúdo deverá ser 
integralmente destruído, esteja em formato eletrônico ou impresso. 

A JUSSARA proíbe expressamente a divulgação, a revelação, a gravação, a cópia, o registro, a 
reprodução, a utilização ou qualquer outra forma de disposição, total ou parcial, deste conteúdo, sem 
prévia e expressa autorização da JUSSARA, e/ou fora dos limites necessários para atender os fins 
visados pela JUSSARA por meio deste conteúdo. 

A violação do caráter confidencial desse conteúdo levará a JUSSARA a adotar as providências 
extrajudiciais e judiciais necessárias para a defesa de seus direitos, no âmbito cível e penal, sem 
prejuízo da cobrança das indenizações pertinentes. 

O conteúdo desta mensagem/anexos não necessariamente reflete a opinião e/ou a posição da 
JUSSARA e está sujeito a alteração sem prévia notificação. 

  


