
Pergunta 01:     Para os lotes de 1 a 7, 16 e 17 não localizei no certame as 
embalagens de fornecimento. Importante avaliar que existem lotes que a quantidade 
não são divisíveis por (05 litros) – ex: lote 2, 3, 7, 16. Avalio que as quantidades 
solicitadas merecem uma avaliação do setor requisitante para que mantenha 
(quantidades divisíveis por 5), assim o certame se torna mais competitivo. 

Resposta 01: As embalagens devem conter no máximo 20 L, tendo em vista o 
manuseio do produto. As quantidades não necessitam ser divisíveis por 05 litros e não 
há necessidade de avaliação das quantidades da licitação, uma vez que as 
quantidades sendo ou não múltiplos de 5L não tornará o certame menos competitivo 
inclusive, não há exigência da quantidade por litro, desde que o licitante entregue o 
quantitativo solicitado a embalagem não interferirá.  

  

Pergunta 02:      Para os lotes que tem a exigência de dosador manual, dosador 
automático será somente um (ÚNICO) equipamento? Uma (ÚNICA) instalação? 

Resposta 02 : Serão 05 dosadores, um em cada Restaurante Popular: 
1. Restaurante Popular Herbert de Souza - Av do Contorno 11484 - Centro - 

BH/MG. 
2. Restaurante Popular Josué de Castro - Rua Ceará, 490 - Sta Efigênia - 

BH/MG. 
3. Restaurante Popular Maria Regina Nabuco - Av Padre Pedro pinto, 2277 - 

Venda Nova - BH/MG. 
4. Restaurante Popular Dom Mauro Bastos - Av Afonso VAz de Melo, 1001 - 

Barreiro - BH/MG. 
5. Refeitório Popular João Bosco Murta Lages - Av Andradas 3.100 - Sta 

Efigênia.- BH/MG. 
 

 Pergunta 03:            Para o lote 17 a embalagem de fornecimento poderá ser balde, 
saco ou pote? Qual a quantidade mínima que será permitida dentro da embalagem? 

Resposta 03 : De preferência, balde ou pote, entretanto pode ser qualquer uma das 
três embalagens. Não há quantidade mínima na embalagem, o padrão é 1Kg.  

Pergunta 04:    No certame não localizei a exigência que os produtos dos lotes 1 a 7, 
16 e 17 deverão atender as exigências da ANVISA (registrados e notificados), não é 
necessário? 

Resposta 04:  Os produtos devem atender às exigências da ANVISA, pois segundo a 
RDC 59/2010, somente podem ser comercializados os produtos que atendam essas 
exigências. 
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