
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Resposta aos pedidos de esclarecimento da empresa Meio Dia Refeições Industriais EIRELI, 

CNPJ: 10.328.834/0001-84. 

a) no edital constamos que a data da sessão é 16/01/2020, porém no Comprasnet, consta 

17/01/2020. Qual a data da sessão?  

Resposta: Abertura será no dia 17/01/2020;  

b) percebemos que o edital não deixa claro qual o modo de disputa, então perguntamos, qual o 

modo de disputa? 

Resposta: Recomendamos a leitura completa do edital, posto que o preambulo do documento 

é bastante claro, conforme transcrição abaixo: 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação 

Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, por meio da Comissão Permanente 

de Licitações - CPL, sediada a Rodovia Juscelino Kubitschek deOliveira,Km02 

– Jardim Marco Zero, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17de julho 

de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.746, 

de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de 

janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 

2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 

11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 

2015, aplicando- se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

e as exigências estabelecidas neste Edital. 

c) por qual motivo não disponibilizada o modelo de planilha de Custo e formação de Preço, como 

também exigir que os licitantes informe em sua planilha de custo e formação de preço, todos os 

valores exigidos na Convenção Coletiva e todos encargos trabalhista, justamente com os tributos 

Estaduais ou Municipal, benefícios, para cada tipo de serviço de acordo com a faixa salarial da 

CCT.   

Resposta: O modelo de cardápio apresentado no anexo IC é bastante variado e não caberia o 

licitante apresentar uma composição de custo para cada cardápio. O preço que o licitante irá 

apresentar, é de sua total responsabilidade e as regras para o fornecimento das refeições estão 

transcritas no edital e seus anexos. Recomendamos a leitura do edital e de seus anexos. 

 

d) por qual motivo o edital não está exigindo que o licitante apresente o Registro ou Inscrição 

na entidade profissional competente, ou seja, do CRN da sede do licitante? 

Resposta: Não existe legislação determinando a obrigação de tal exigência, tão pouco a 

Contratante é fiscal do CRN, a quem cabe fazer tal fiscalização se for de seu interesse. O 

responsável técnico é obrigatório. Além disso, o TCU entende que “a exigência de registro no 

Crea do local de realização da obra licitada somente deve ocorrer no momento da contratação, 

não na fase de qualificação técnica, de forma a evitar que as licitantes tenham despesas 

desnecessárias para participar de licitação”( Acórdão 10362/2017-Segunda Câmara) 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#//documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%3A10362%20ANOACORDAO%3A2017%20COLEGIADO%3A%22Segunda%20C%C3%A2mara%22/DTRELEVANCIA%20desc%2C%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20


e) por qual motivo o edital não exigi que os Atestados capacidade Fornecidos por pessoa Jurídica 

de direito público ou privado, sejam apresentados devidamente registrados nas entidades 

profissionais competentes CRN da sede da Licitante?  

Resposta: Segundo entendimento do TCU: “Na aferição da capacidade técnica das 

pessoas jurídicas, é irregular a rejeição de atestados de capacidade técnico-operacional 

que não possuam registro no conselho profissional. A exigência de atestados registrados 

nas entidades profissionais competentes deve ser limitada à capacitação técnico-

profissional, que diz respeito às pessoas físicas indicadas pelas empresas licitantes.”( 

Acórdão 7260/2016-Segunda Câmara) 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#//documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%3A7260%20ANOACORDAO%3A2016%20COLEGIADO%3A%22Segunda%20C%C3%A2mara%22/DTRELEVANCIA%20desc%2C%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20

