ESCLARECIMENTO-4
PROCESSO Nº 083/2020 – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 01/2022
OBJETO: Atribuição de Áreas - Entreposto de Sorocaba - Varejão Diurno, conforme quantidades
e especificações constantes do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA.

Segue o pedido de esclarecimento, encaminhado via e-mail por licitante, e a respectiva resposta
elaborada pelo Gerente do Entreposto de Sorocaba e por intermédio da área gestora - SAEXI.
Pergunta 01 – “Vai ter a nova licitação agora em abril, e meu grupo de bancas não entrou
no Edital. Fui questionar a ADM e simplesmente esse grupo de bancas (29)122 a126 sumiu.
Sei que o espaço não é meu, mas qual o motivo de sumir apenas meu espaço?? Gostaria
de um esclarecimento sobre isso. Pois se tem um novo mapeamento, pq só esse espaço
sumiu. E para eu dar um lance em outro ponto preciso de um mapa. E não tem esse mapa.
Licitação obscura.”
Resposta 01: O questionamento se dá em comparação com o edital da licitação de 2015, no
entanto, para a licitação atual, foram realizadas adequações de produtos e metragem de bancas,
devido as necessidades percebidas nestes últimos anos em que esteve vigente a licitação de
2015, tais ajustes estão amparados em Normativo internos da CEAGESP.
Devido as alterações de metragens realizadas em 8 (oito) bancas, foi necessário que
mantivéssemos um espaçamento para circulação entre as mesmas, extinguindo a numeração
citada que totalizava 10 metros frontais.
O produto de comercialização sempre foi Frutas, para o Procedimento Licitatório nº 01/2022 Processo nº 083/2020 - Varejão Diurno, estão disponíveis 11 áreas para o produto comercializado
(Frutas), com diferentes metragens, visando facilitar ao interessado (público interno e externo), a
oferta de valores, tendo em vista que a licitação prevê lance por m².
Para melhor visualização das áreas, sugerimos a visitação da área acompanhada de funcionário
do Entreposto de Sorocaba para melhores esclarecimentos quanto a comercialização e
localização das áreas licitadas.

São Paulo, 24 de março de 2022.

Gerson Ulisses de Moraes Junior
Presidente da Comissão Julgadora
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