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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PRODUÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 
DE REFEIÇÕES COLETIVAS, PROCESSAMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTÍCOLAS E PREPARAÇÃO DE LANCHES, SUCOS E 
LEITE COM CAFÉ, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP.  
 
 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho do ano de 2021, às 10h35, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema 
Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa TECPLAN 
ASSESSORIA EMPRESARIAL referente à licitação em epígrafe. 

 
 
QUESTIONAMENTO 
“Prezados senhores, 
 
Estamos atraves deste email questionando e solicitando que os itens questionados sejam cancelados deste pregao, são eles: 
 
1. Item 8.5.4. –este registro se aplica a empresas que necessitam do mesmo para fabricacao e venda e seus produtos (alimentos), no caso 
de manuseio de alimentos para distribuicao o registro não se aplica e a anvisa não fornece registro para este segmento de serviços com  o do 
presente pregao. Conforme  resolução nº 23, de 15 de março de 2000  (anexo) nos itens 5.1.6.3. E 5.1.6.4. O registro nap se aplica; 
 
2. Item 8.5.7. - os exames de saude por fazerem parte das condicoes de execucao do contrato devem ser apresentados antes de se iniciar o 
contrato, observe-se que o licitante ganhador fará o aproveitamento dos atuais funcionarios que prestam o serviço objeto do pregao. Este 
item deve fazer das condicoes de contratacao e execucao dos serviços, a exigencia do mesmo no processo licitatorio aparenta 
direcionamento para a atual empresa prestadora do serviço. 
 
Aguardamos resposta.” 
 
 
RESPOSTA DA EQUIPE 
Encaminhado o questionamento para a Unidade Responsável, houve a recomendação pela readequação do edital. 
 

 

 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
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