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Resposta 30/07/2020 21:30:12
 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Rod. Juscelino Kubitschek, KM-02
- Jardim Marco Zero - CEP 68.903-419 – Macapá – AP Fone: (96) 3312-1712 / E-mail: cpl@unifap.br. Trata-se do pedido de
impugnação do edital do Pregão Eletrônico 07/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de produção e fornecimento de refeições coletivas. Impugnante: Nutrisabor Assessoria e Alimentos LTDA. Breve
relato do pedido de impugnação: 1- Retirar a exigência do subitem 9.11.2.5 das exigências da qualificação técnica do edital.
Do Mérito 1. Preliminarmente cabe ressaltar a tempestividade do pedido de impugnação do edital do Pregão 06/2020, pois o
mesmo foi requerido dentro do prazo previsto na legislação; 2. No subitem 9.11 do edital do Pregão 07/2020 estão
previstas todas as exigências para a Qualificação Técnica dos interessados em participar do certame. Dentre elas consta o
subitem 9.11.2.5, com a seguinte redação: 9.11.2.5. Em no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, a
Contratada fornecerá ao fiscal do contrato o alvará de funcionamento do emitido pela Prefeitura de Macapá, autorização de
funcionamento da vigilância sanitária do município e pelo Corpo de Bombeiro Militar do estado do Amapá. De fato, essa
exigência jamais poderia constar no subitem da qualificação técnica, pois essa exigência somente poderá ser solicitada, da
licitante vencedora do certame, ou seja, o correto é a exigência constar no anexo I (Termo de Referência). DECISÃO 1.
Acatar o pleito da impugnante, excluindo do edital o subitem 9.11.2.5 e a inclusão dessa exigência no subitem 16.42 do
anexo I do edital (Termo de Referência). 2. Considerando que a retificação não interfere na formulação das propostas dos
interessados, fica mantido o dia 04/08/2020 para abertura da fase externa do Pregão 07/2020. Macapá, 29/07/2020 -
Eraldo Pacheco da Silva - Pregoeiro
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