
  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

RESPOSTA ÀS IMPUGNAÇÕES
E RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de julgamento de pedido de esclarecimento e
impugnações  interpostas  contra  o  Edital  do  Pregão  Eletrônico  n.
141/2018/SML/PVH, deflagrado nos autos do Processo Administrativo n.
08.00009/2017, que tem por objeto resumido a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, PARA
PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR DE FORMA CONTÍNUA,
COMPREENDENDO DESJEJUM, COLAÇÃO, ALMOÇO, LANCHE, JANTAR, CEIA, DIETA
ENTERAL,  FÓRMULA  LÁCTEA,  CAFÉ,  LEITE  E  ÁGUA  A  PACIENTES,
ACOMPANHANTES,  SERVIDORES  E  RESIDENTES  PLANTONISTAS  NA  MATERNIDADE
MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA – MMME, por requisição da Secretaria Municipal
de Saúde - SEMUSA, conforme estabelecido no Edital e seus Anexos. 

 
O pedido de esclarecimento foi solicitado pela empresa

NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA, inscrita no CPNJ sob o n.
02.540.779/0001-63, no dia 07 de novembro de 2019, às 10h53m, por meio
do e-mail licitacao@nsabor.com.br.

As impugnações foram interpostas pelas empresas abaixo
relacionadas:

Empresa LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS
EIRELI, inscrita no CNPJ n. 21.371.478/0001-06, através do e-
mail  atendimento@eshr.adv.br, impugnou o edital no dia 07 de
novembro de 2019, às 12h05m. 

Empresa BRASIL INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI – ME, inscrita no
CNPJ sob o n. 08.812.310/00001-12, impugnou por meio do e-mail
brasil.indalimentos@gmail.com, às 20h07 do dia 07 de novembro
de 2019.

 
Registra-se  que  em  razão  das  análises  ao  pedido  de

esclarecimento e as impugnações interpostas contra o ato convocatório,
o  Pregão  Eletrônico  n.  141/2018/SML/PVH  no  dia  12.11.2019  foi
suspenso, motivo pelo qual com a divulgação desta resposta o Edital
está sendo republicado, observando o disposto no §4º do art. 21 da Lei
n. 8.666/93. 

I. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Coadunando com a legislação regente o Edital tratou dos
prazos para pedido de esclarecimento e impugnação nos itens 2.3, 11.1
e 11.5.1 do instrumento convocatório, in verbis:

“2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao
processo  licitatório  deverão  ser  enviados  ao
pregoeiro  até 3 (três) dias úteis  anteriores a
data  fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com.
(…)
11.1.  Até  02  (dois)  dias  úteis antes  da  data
fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação
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deste  ato  convocatório  do  Pregão,  na  forma
eletrônica,  via  e-mail  para  o  endereço:
pregoes.sml@gmail.com.
(…)
11.5.1. Os instrumentos de que tratam este subitem
(impugnações, recursos ou contrarrazões) deverão
ser  remetidos  exclusivamente  para  o  e-mail
pregoes.sml@gmail.com,  respeitados  os  prazos
definidos  em  lei  e  neste  edital  e  ainda,
observando-se em todo caso o horário de expediente
deste Órgão, ou seja, dias úteis (de segunda a
sexta-feira), de 8h às 14h, sob pena de não ser
conhecido em razão de intempestividade.”
 

Em  análise  a  data  de  recebimento  dos  e-mails,  dia
07.11.2019, verifica-se  o  atendimento  dos  requisitos  previstos  em
Edital para o recebimento tempestivo, motivo pela qual foram recebidos
e analisados.

Consigno  que  as  peças  impugnatórias  e  o  pedido  de
esclarecimento encontram-se publicadas no Sistema do Licitações-e e no
Portal  de  Compras  (link:
https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/2-republicacao-pregao-
eletronico-n-1412018smlpvh-contratacao-de-empresa-especializada-em-
servicos-de-fornecimento-de-forma-continua-de-refeicoes-preparadas/).

II. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA

1. DO QUESTIONAMENTO

O  pedido  de  esclarecimento  questiona  a  ausência  de
descrição nos componentes da MAMADA e DIETA ENTERAL, alegando que de
acordo com os ingredientes os preços sofrem alterações, assim segundo
a empresa é impossível calcular um valor real para licitação.

2. DA ANÁLISE TÉCNICA

Considerando que o aspecto questionado orbita na esfera
da discricionariedade do Órgão Requisitante e é estritamente técnico,
em face da natureza desta Superintendência que, criada e regulamentada
pela Lei Complementar n. 654/2017, possui atribuições relacionadas à
operacionalização  dos  procedimentos  Licitatórios,  o  pedido  de
esclarecimento foi submetido à Secretária Municipal de Saúde. 

A  SEMUSA,  através  da  nutricionista  da  Maternidade
Municipal Mãe Esperança manifestou-se modificando o descritivo das
MAMADAS e esclarecendo a DIETA ENTERAL, conforme fls. 2.832 dos autos,
transcritos a seguir:

“VERIFICANDO O CONTEXTO DOS AUTOS VIMOS ESCLARECER:

MAMADAS:

Para os efeitos desta Licitação, adotam-se as seguintes definições:

2                                           Superintendência Municipal de Licitação – SML
Av. Carlos Gomes, Bairro: São Cristóvão
Porto Velho/RO. Telefone (69) 3901-3639

https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/2-republicacao-pregao-eletronico-n-1412018smlpvh-contratacao-de-empresa-especializada-em-servicos-de-fornecimento-de-forma-continua-de-refeicoes-preparadas/
https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/2-republicacao-pregao-eletronico-n-1412018smlpvh-contratacao-de-empresa-especializada-em-servicos-de-fornecimento-de-forma-continua-de-refeicoes-preparadas/
https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/2-republicacao-pregao-eletronico-n-1412018smlpvh-contratacao-de-empresa-especializada-em-servicos-de-fornecimento-de-forma-continua-de-refeicoes-preparadas/


  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

LEITE ARTIFICIAL PRIMEIRO SEMESTRE: fórmula infantil para lactentes
- é o produto em pó destinado à alimentação de lactentes até o 6o
(sexto) mês, sob prescrição, em substituição total ou parcial do
leite  materno  ou  humano,  para  satisfação  das  necessidades
nutricionais desse grupo etário.

Fórmula  infantil  para  necessidades  dietoterápicas  específicas:
aquela cuja composição foi alterada com o objetivo de atender às
necessidades específicas decorrentes de alterações fisiológicas ou
patológicas temporárias ou permanentes e que não esteja amparada
pelo  regulamento  técnico  específico  de  fórmulas  infantis;  Nesta
definição incluem-se: 

FÓRMULAS  PARA  PREMATUROS  -  fórmula  de  nutrientes  para  recém-
nascidos  de  alto  risco,  composto  de  nutrientes  apresentado  ou
indicado  para  suplementar  a  alimentação  de  recém-nascidos
prematuros ou de alto risco;

FÓRMULA  PARA  CONDIÇÃO  PATOLÓGICA  COMO  ALERGIAS  OU  INTOLERÂNCIAS
ALIMENTARES: leite  modificado  em  forma  líquida  ou  em  pó,  de
composição  modificada  por  meio  de  subtração  ou  adição  de
constituintes. 

Na Maternidade Municipal o volume de mamadas por criança é basante
variado podendo ser de 30 a 100 ml, para efeitos de cobrança elas
serão somadas e cobradas a cada 100 ml de preparação, figurando
portanto, 100ml como referência de medida para as mamadas.

Considerando que na Maternidade Municipal as mamadas consumidas com
maior frequência, são aquelas com leite artificial para prematuros,
leite  artificial  de  primeiro  semestre  e  ocasionalmente  leite
artificial  para  bebes  com  alergia  a  proteína  de  leite  de  vaca
(APLV), pode-se distribuir o quantitativo de mamadas estipulado de
acordo com a frequência de ocorrência dessas mamadas na Maternidade
da seguinte forma:

Estimativa mensal para criança a termo (LEITE PRIMEIRO SEMESTRE) –
10 mamadas

Estimativa mensal de mamadas com LEITE ARTIFICIAL PARA PREMATUROS –
12 mamadas

Estimativa mensal para mamadas para crianças com APLV – 4 mamadas

DIETA ENTERAL:

A nutrição enteral é uma forma de alimentação para pacientes que
não devem ou conseguem se alimentar por via oral (boca), sendo
estritamente administrada em parturientes. A ingestão dos alimentos
pode ser feita por meio de uma sonda (passagem naso/orogástrica).
Os nutrientes que compõem uma dieta enteral são os mesmos que o
paciente  obteria  pelo  consumo  dos  alimentos,  como  carboidratos,
vitaminas,  proteínas,  gorduras,  minerais  e  água.  Porém,  existem
tipos de nutrição enteral diferentes, com produtos específicos para
atender  às  necessidades  particulares  de  cada  um,  dependendo  da
patologia, faixa etária, condições médicas e estado nutricional.
Por se tratar de uma grande variedade de dietas e para as mais
diversas patologias, para fins dessa licitação, pode-se considerar
como  base  a  dieta  líquida  de  sistema  aberto  para  infusão
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gravitacional, normocalória e normoproteica, ou seja, aquela que
atende as necessidades diárias de calorias e proteínas da paciente
adulta.  Deverá  a  Contratada  fornecer  os  equipos  necessários  à
administração da dieta enteral.”

3. MANIFESTAÇÃO DA PREGOEIRA

Considerando  que  o  questionamento  versa  sobre
especificações dos produtos e o mesmo está diretamente relacionado com
a discricionariedade da Secretaria Requisitante, que ao elaborar a
descrição  constante  no  edital,  parametrizou  as  características  de
forma  que  estas  estejam  coerentes  com  o  necessário  para  os
procedimentos a serem realizados na Maternidade Municipal.

Com  a  resposta  e  alterações  decorre  de  análise
estritamente técnica da Secretaria Municipal de Saúde, a qual como
requisitante possui o conhecimento técnico da matéria e a competência
para  as  deliberações,  acompanho  a  manifestação  e  informo  que  a
modificação ocasionou nova pesquisa de preço dos referidos itens.

Publico  o  pedido  de  esclarecimento  e  a  presente
resposta, para ciência de todos os interessados. 

III. IMPUGNAÇÃO - LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS
EIRELI

1. DO MÉRITO

A impugnação, em síntese, alega que o item 10.4.3 do
Edital restringe a competitividade e viola a Lei de Licitação ao
exigir na Qualificação Técnica uma Declaração emitida pelo Conselho
Regional de Nutrição de que a empresa arrematante possui ou dispõe de
responsável  técnico  devidamente  habilitado  junto  ao  respectivo
conselho de classe.

Argumenta,  que  a  Certidão  de  Registro  da  Empresa
expedida  pelo  Conselho  Regional  de  Nutrição  é  suficiente  para
comprovar o registro e a regularidade técnica da empresa e de seu
responsável  técnico,  alegando  ainda,  que  a  Declaração  não  possui
amparo legal e é suprida pelos documentos exigidos nos itens 10.4.3.1
e 10.4.4. do Edital.

Conclui  solicitando  a  exclusão  da  exigência  do  item
10.4.3 do Edital, acerca da Declaração expedida pelo Conselho Regional
de Nutrição.

2. MANIFESTAÇÃO DA PREGOEIRA

Considerando que as exigências da qualificação técnica
deste  certame  foram  elaboradas  pela  Secretaria  Requisitante,  a
impugnação foi submetido à SEMUSA, a qual manifestou-se modificando
os itens 10.4.3 e 10.4.3.1, mantendo o item 10.4.4 e informando que as
documentações  mesmo  que  semelhantes  continuarão  sendo  exigidas,
conforme transcrito a seguir:
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10.4.3. Certidão da empresa de que possui ou dispõe de responsável
técnico  devidamente  habilitado  junto  ao  respectivo  conselho  de
classe,  para  o  desempenho  das  atividades  objeto  do  presente
certame, emitida pelo Conselho Regional de Nutrição.

10.4.3.1. A  comprovação  que  possui  ou  dispõe  do  responsável
técnico, deverá ser feita por meio de Contrato de Prestação de
Serviços,  Ficha  de  Registro  de  Empregado  e/ou  se  for  sócio  da
empresa, através de Contrato Social e/ou alteração contratual ou
por meio de indicação do profissional acompanhada de declaração de
anuência do encargo pelo profissional ou qualquer outro meio legal
admitido pelo ordenamento jurídico.

10.4.4. Certidão de Registro da Empresa junto ao Conselho Regional
de  Nutrição, em  que  se  comprove  a  inscrição  da  empresa  e  do
responsável técnico (1 profissional Graduado em Nutrição) junto ao
respectivo órgão, com a indicação do objeto social compatível com o
objeto deste instrumento.

Nesse ínterim, considerando que as alterações no item
10.4.3 e 10.4.3.1 excluem a exigência de uma Declaração emitida pelo
Conselho Regional de Nutrição, acompanho a manifestação da Secretaria
Requisitante.

Publico à peça impugnatória e a presente resposta, para
ciência de todos os interessados. 

IV. IMPUGNAÇÃO -  BRASIL INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI – ME

1. DO MÉRITO

A  impugnação,  em  síntese,  solicita  a  alteração  nas
Planilhas de Custo e Formação de Preços, alegando o impacto direto no
valor estimado para licitação.

Inicia  solicitando  a  alteração  das  alíquotas  dos
tributos  federais,  PIS  e  COFINS,  devido  o  atual  consignado  nas
Planilhas  desconsideram  a  possibilidade  da  empresa  licitante  ser
optantes do Lucro Real com regime de incidência não cumulativo, ou
seja, segundo a impugnante a fixação nas alíquotas de 0,65% para o PIS
e 3,00% para o COFINS ferem o princípio de isonomia no certame.

Posterior solicita a inclusão dos valores relacionados
ao  transporte  dos  alimentos  consignado  no  item  4.2  do  Termo  de
Referência nas Planilhas Orçamentárias que compõe o valor estimado,
alega que a ausência de uma planilha com os custos do transporte
(motorista, veículos, manutenção dos veículos) podem gerar: “baixa
qualidade na execução dos serviços, atrasos na entrega e aditivos
contratuais injustificados, que podem levar a incalculáveis prejuízos
a Administração Pública.”

Apresenta  legislação  e  jusrisprudência  acerca  dos
princípios  licitatórios  e  conclui  solicitando  ainda  a  Inclusão  do
custo com auxílio creche, seguro de vida e demais itens que constam no
Instrumento Coletivo de Trabalho do Estado de Rondônia.

2. MANIFESTAÇÃO DA PREGOEIRA
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Considerando que a impugnação versa acerca de quesitos
do  Termo  de  Referência,  o  qual  foi  elaborado  pela  Secretaria
Requisitante, a impugnação foi submetido à SEMUSA para análise, e por
meio do Despacho de fls. 2830, manifestou-se acerca da solicitação de
inclusão  de  todos  os  custos  de  transporte,  conforme  transcrito  a
seguir:

“Quanto ao pedido da empresa Brasil Indústria Alimentícias
sobre a inclusão de todos os custos referente ao Transportes
dos Alimentos, oportuno destacar o item 5.1.6 do Edital, o
qual clareia as dúvidas quanto a formação de preço:

5.1.6.  Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro
pretendido e todos os custos decorrentes da entrega dos mate-
riais, objeto desta licitação, tais como transporte, mão de
obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciá-
rios, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro,
fretes, e outras despesas incidentes ou necessárias à efeti-
vação do cumprimento das obrigações decorrentes do presente
Pregão.

Inobstante os termos impugnados, causa estranheza tais alega-
ções de mensurar os custos para os serviços objeto do termo
de referência, que deu origem ao instrumento convocatório, em
razão da mesma licitante ter apresentado cotação nos autos,
cujo levantamento de seus custos tenha levado em consideração
o mesmo termo de referência.”

Nesse  sentido,  podemos  verificar  que  o  próprio
instrumento  convocatório  já  elucida  essas  questões  no  tocante  a
prestação  do  serviço,  pois  estabelece  ainda  que  as  refeições
preparadas na cozinha da Contratada caracteriza-se por prestação de
serviços e não contempla exclusividade de mão de obra, assim os itens
descritos no tópico obrigações da contratada quanto ao transporte e
demais situações relacionadas aos empregados são custos inerentes a
atividade sendo de responsabilidade da contratada.

Ademais,  considerando  que  com  exceção  dos  serviços
executados na cozinha da Maternidade Municipal, os demais serviços
(executados na cozinha da Contratada) não possui caráter exclusivo de
funcionários da futura contrata à disposição da Contratante, tal como
disposto na a IN n. 05, de 26 de maio de 2017, temos apenas mão de
obra  para  execução  de  serviços  inerentes  à  própria  atividade  da
Empresa Contratada, assim a situação fática não obriga à Administração
a adotar aquela modelagem da Contratação, senão vejamos o art. 17 da
citada IN: 

“Art. 17. Os serviços com regime de dedicação exclusiva de
mão  de  obra  são  aqueles  em  que  o  modelo  de  execução
contratual exija, dentre outros requisitos, que: 
I  -  os  empregados  da  contratada  fiquem  à  disposição  nas
dependências da contratante para a prestação dos serviços;
II  -  a  contratada  não  compartilhe  os  recursos  humanos  e
materiais  disponíveis  de  uma  contratação  para  execução
simultânea de outros contratos; e 
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III  -  a  contratada  possibilite  a  fiscalização  pela
contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos
recursos humanos alocados aos seus contratos. 
Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput poderão ser
prestados fora das dependências do órgão ou entidade, desde
que não seja nas dependências da contratada e presentes os
requisitos dos incisos II e III.” 

Acerca dos dispositivos editalícios que, de acordo com
a impugnante, induziriam à necessidade de alteração da metodologia de
contratação definida nos autos, insta mencionar, que todo o contrato
que utiliza mão de obra, inclusive os serviços de transporte, devem
atender  às  legislações  trabalhistas,  sendo  de  responsabilidade
exclusivamente  da  contratada  os  encargos,  cabendo  à  Administração
Pública  exigir  a  regularidade  fiscal  e  trabalhista  como  documento
habilitatória e para fins de pagamento. 

À vista disso, o Instrumento Convocatório notadamente
discrimina os serviços a serem contratados, indicando a execução com
dedicação  exclusiva  de  mão  de  obra  (ANEXO  I-B  DO  EDITAL)  como
REFEIÇÕES A SEREM PREPARADAS NA MATERNIDADE (oito funcionários), bem
como a execução dos serviços de prestados sem dedicação exclusiva de
mão de obra como REFEIÇÕES A SEREM PREPARADAS NA EMPRESA.

No que pertine às exigências relacionadas ao transporte
das refeições preparadas na empresa, o modelo de execução contratual
não é um serviço com dedicação exclusiva de mão de obra,  contudo a
contrata  deve  atender  as  legislações  vigentes,  incluindo  a
trabalhista, bem como as normas editalícias.

Ressaltando, que é dever da empresa ao participar do
certame  conhecer  todas  as  exigências  contratuais  e  ao  ofertar
proposta, declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
e o cumprimento das obrigações decorrentes, assim deve incluir todos
os custos e lucros pretendidos no valor ofertado (itens 2.7, 5.1.4,
5.1.6),  não  cabendo  executar  o  contrato  com  “baixa  qualidade  na
execução  dos  serviços,  atrasos  na  entrega  e  aditivos  contratuais
injustificados”, sob pena de aplicação nas sanções previstas no edital
e na Lei de Licitação e Contratos.

Nesse ínterim, acompanho a manifestação da Secretaria
Requisitante  que  deliberou  por  não  alterar  o  modelo  de  execução
contratual objeto deste certame, contudo a contratada deve atender as
legislações vigentes e as normas editalícias, incluindo em seu valor
todos os encargos, custos e lucros pretendidos.

No que pertine, ao valor estimado na licitação e as
Planilhas  de  Custo  e  Formação  de  Preços  informo  que  o  termo  de
referência e seus anexos foram encaminhados as empresas na fase de
cotação de preço, mas não foram exigidos nesta fase o preenchimento
das  planilhas  de  mão  de  obra  exclusiva  (oito  profissionais)  da
execução dos serviços de REFEIÇÕES A SEREM PREPARADAS NA MATERNIDADE,
assim o valor estimado no Edital é baseado nos custos informados
durante a pesquisa de preço (ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II
DO EDITAL)).

7                                           Superintendência Municipal de Licitação – SML
Av. Carlos Gomes, Bairro: São Cristóvão
Porto Velho/RO. Telefone (69) 3901-3639



  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Desta forma, as Planilhas de Custo e Formação de Preços
da arrematante serão exigidas conforme itens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.3.1, e
deverão ser preenchidas com as alíquotas referentes aos PIS e à COFINS
da arrematante, devendo, quando solicitado, com fundamento no item 8.5
do  Edital,  ser  comprovada  com  justificativas  e/ou  documentos
pertinentes junto à planilha de custos, conforme dispõe a legislação
de regência da matéria.

Igualmente, acerca dos demais benefícios, informo que o
auxílio creche e o seguro de vida foram incluídos nas Planilhas de
Custo e Formação de Preços do Edital (ANEXO I-B), mas que os demais
insumos pertinentes à contratação pretendida deverão ser considerados
para compor o valor ofertado e informados na Planilha da arrematante,
sem prejuízo a licitação e legislação específica.

Não  obstante,  informo  que  em  análise  a  Secretaria
Requisitante  observou  que  não  estipulou  porcentagens  para  Lucro  e
Custos Indiretos, assim para dar lisura e evitar valores exorbitantes
houve alteração nas Planilhas de Custo e Formação de Preços acerca
esses quesitos.

Deve-se ressaltar que no que se refere às aquisições
realizadas mediante licitação/pregão eletrônico, deve a Administração
Pública, em observância ao disposto no art. 3º, caput, da Lei nº
8.666/93,  garantir  a  igualdade  na  participação  dos  licitantes  e
selecionar a proposta mais vantajosa, em observância aos princípios
básicos descritos na mencionada lei (art. 3º, caput e §1º).

Posto  isto,  acompanho  o  posicionamento  da  SEMUSA,  e
destaco  que  a  contratada  deve  atender  as  legislações  vigentes,
incluindo em seu valor todos os encargos, custos e lucros pretendidos
para  formação  do  preço  ofertado,  ressaltando  que  os  mesmos  serão
analisados  junto  com  a  proposta  de  preço  conforme  previsto  no
instrumento convocatório.

Publico à peça impugnatória e a presente resposta, para
ciência de todos os interessados. 

V.   DA DECISÃO  

Ante  ao  exposto,  com  fundamento  na  legislação
aplicável, em atenção ao quanto estabelecido no Edital de Licitação,
decido conhecer as impugnações e o pedido de esclarecimento, dando
publicidade as peças e esta resposta.

O  pedido  de  esclarecimento  da  empresa  NUTRISABOR
ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA foi recebido e devidamente respondido nos
termos do item II desta resposta.

A  impugnação  interposta  pela  empresa  LC  SERVIÇOS  DE
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI foi recebida e no mérito
JULGÁ-LA  PARCIALMENTE  PROCEDENTE,  nos  termos  do  item  III  desta
resposta.

8                                           Superintendência Municipal de Licitação – SML
Av. Carlos Gomes, Bairro: São Cristóvão
Porto Velho/RO. Telefone (69) 3901-3639



  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

A impugnação interposta pela empresa BRASIL INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA  EIRELI  –  ME  foi  recebida  e  no  mérito  JULGÁ-LA
IMPROCEDENTE, nos termos do item IV desta resposta.

Ato contínuo, após as alterações supracitadas no Termo
de  Referência  (Anexo  II  do  Edital),  atendendo  a  legislação  e
jurisprudências, republicamos o Instrumento Convocatório, reabrindo os
prazos inicialmente estabelecidos. Porém,  com a impossibilidade do
retorno  de  fases  no  Sistema  do  Licitações-e  para  realizarmos  as
modificações, informamos que a licitação ocorrerá sob o n.  806818
(www.licitacoes-e.com.br).

Ressalto,  por  fim,  ocorreram  outras
adequações/modificações no Edital e seus anexos, as quais deverão ser
observadas,  primordialmente  acerca  das  características  dos
equipamentos e valor estimado no Termo de Referência.

Porto Velho, 06 de março de 2020.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML
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