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

Processo nº: 08.0266/2016 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 012/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM  SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, ALMOÇO E JANTAR, A SEREM

SERVIDAS POR MEIO DE SISTEMA "SELF-SERVICE" PARA ATENDIMENTO DE

SERVIDORES  PLANTONISTAS,  FICANDO  A  CARGO  DA  CONTRATADA  O

PREPARO,  TRANSPORTE  E  ENTREGA  DA  ALIMENTAÇÃO  PRONTA,  COM

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS E

EQUIPAMENTOS, visando atender à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA,

conforme  especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades  definidas  nos

Anexos I, I-A e II deste Edital,

A Senhora Aparecida das Dores Serafim de Lima, se manifestou
através  de e-mail  enviado  ao  pregoes.sml@gmail.com,
solicitando  esclarecimento  referente  ao  Edital  do  Pregão
Eletrônico  de  nº  012/2018, datado  de  14/02/2018,  às
08hs:59min.(Horário local).

O Pregoeiro, designada em face dos termos da solicitação em
referência, apresenta os seguintes entendimentos:

I - DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  questionamento,  visto  que  interposta

tempestivamente pela senhora ora citada, em conformidade com

edital, senão vejamos:

2.3.  Os  pedidos  de  esclarecimentos

referentes ao processo licitatório deverão

ser enviados ao pregoeiro até o dia ---, 3

(três) dias úteis anteriores a data fixada

para  abertura  da  Sessão  Pública,
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exclusivamente  por  meio  eletrônico,

pregoes.sml@gmail.com; 

2.4.  As  consultas  formais  serão

respondidas  diretamente  aos  licitantes

interessados  e  disponibilizadas  no  site

www.licitacoes-e.com.br,  no  campo

MENSAGENS, no link correspondente a este

edital.

II – DO QUESTIONAMENTO

Em síntese, a Senhora Aparecida das Dores Serafim
de Lima, solicita o seguinte: 

“Prezados  senhores,  interessados  em  participar  do
pregçao 12-2018 que tem por objeto a prestação de
serviços  de  alimentação,  na  forma  transportada,
solicitamos  esclarecer  quanto  á  exigência  do  item
10.4.5, in verbirs:

10.4.5.  Declaração  de  Atendimento  ao  Regulamento
Técnico  de  Boas  Práticas  para  Serviços  de
Alimentação, estabelecido pela Agência Nacional de
Vigilância  Sanitária  –  ANGEVISA,  através  da
Resolução – RDC n. 216, de 15 de setembro de 2004,
sendo  que  a  veracidade  das  informações  prestadas
através  dessa  declaração  serão  submetidas  à
verificação  por  parte  da  administração,  mediante
diligência  ao  local  de  preparo  dos  alimentos.  No
caso de a diligência constatar o não atendimento dos
requisitos estabelecidos na declaração, a licitante
será  inabilitada  e  sujeitar-se-á  à  aplicação  das
penalidades estabelecidas para emissão de declaração
falsa; (grifamos)

Considerando  que  existirão  interessadas  que  ainda
não estão sediadas no seu munícipio, esta exigência
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tornaria  impossível  as  suas  participações  e,
sabendo-se que a lei 8.666/93 veda a exigência de
estabelecimento prévio, solicitamos esclarecer.

Na oportunidade, solicitamos informar se o contrato
já existe, se sim quem o executa e até quando irá a
vigência.

At.,

Aparecida das Dores Serafim de Lima

Advogada

Nutrisabor Assessoria e Alimentos Ltda.

III - DO ESCLARECIMENTO

A princípio devemos esclarecer que a licitação é

um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos

sucessivos  coordenados,  voltada  de  um  lado,  a  atender  o

interesse público, e de outro, a garantir a observância dos

princípios da legalidade, moralidade, isonomia, igualdade, bem

como  todos  os  princípios  que  regem  os  procedimentos

licitatórios,  de  modo  que  todos  licitantes  possam  disputar

entre si, a participação em aquisições e contratações que as

pessoas jurídicas de direito público entendam realizar com os

particulares.

Diante  dos  fatos  arguidos esclarecemos  só

seguinte:

10.4.5.  Declaração  de  Atendimento  ao
Regulamento  Técnico  de  Boas  Práticas  para
Serviços  de  Alimentação,  estabelecido  pela
Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –
ANGEVISA, através da Resolução – RDC n. 216, de
15 de setembro de 2004, sendo que a veracidade
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das  informações  prestadas  através  dessa
declaração serão submetidas à verificação por
parte da administração, mediante diligência ao
local de preparo dos alimentos. No caso de a
diligência  constatar  o  não  atendimento  dos
requisitos  estabelecidos  na  declaração,  a
licitante  será  inabilitada  e  sujeitar-se-á  à
aplicação  das  penalidades  estabelecidas  para
emissão de declaração falsa;

No  que  se  refere  o  item  10.4.5  do  edital  em

questão, esclarecemos que será facultado a Administração fazer

diligência,  “prestadas  através  dessa  declaração  “  serão”

submetidas à verificação por parte da administração, mediante

diligência  ao  local  de  preparo  dos  alimentos”.  Portanto  a

expressão  “serão” deve  ser  considerada  pela  “poderá” ser

submetidas a verificação, ou seja, a declaração constante no

mencionado item do edital não torna uma obrigação por parte da

Administração  verificar  sua  veracidade,  mas  sendo  facultado

fazer a diligência ou não, com isso permitindo a participação

de empresas de qualquer parte do país, mas lembrado que isso

não  significa  que  as  empresas  arrematantes  não  serão

diligenciadas, pois caso haja necessidade, com certeza será

verificada em qualquer unidade da federal.

No segundo item dos esclarecimentos, o que sabemos

é que já existe um contrato para o fornecimento do objeto do

certame em voga, já no que se refere a vigência do contrato,

não temos essa informação, considerando que somos um órgão

independente,  ou  seja,  somente  licitamos  e  que  a  unidade

gestora desse contrato é a Secretaria Municipal de Saúde –

SEMUSA, não temos como esclarecer este item, bem como não é um
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requisito para participação, mas caso haja, ainda, interesse

poderão entrar em contato com a mencionada SEMUSA.

IV – DA CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  prestamos  os  devidos  esclarecimentos  e

informamos  a  expressão  “serão” deve  ser  considerada  pela

“poderá”, portanto o Edital não sofrerá alterações, além da já

esclarecida,  assim  permanecendo  inalterada  a data  para  a

realização da licitação.

Porto Velho/RO, 14 de fevereiro de 2018.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/CML
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