‘

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 101/2022-CPL/PMSL/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 49431/2021-SEMCAS

ESCLARECIMENTO Nº 001/2022

A Central Permanente de Licitação da Prefeitura de São Luís (MA), por
meio do Pregoeiro, ao final assinado, em resposta ao pedido de empresa interessada
acerca do teor dos itens 7.3.3, 5.2 e 7.3.2 do edital da licitação em epígrafe, e com base
na manifestação do órgão interessado, esclarece que:
1. Quanto ao item 7.3.3 do edital:
Pergunta: “...qual seria a área desse ‘responsável técnico’ exigido no
edital? Teria que ser, necessariamente, alguém da área veterinária?”
Resposta: o atendimento aos requisitos técnicos para o exercício de
determinada

atividade

comercial

é,

acima

de

tudo,

uma

especialidade de mercado própria das empresas do ramo, no caso, o
comércio de carnes e pescados, conforme estabelecem as normas
técnicas pertinentes, contudo, atendendo a determinação do órgão
interessado que optou pela “exclusão da cláusula 7.3.3”, cabe
informar que fica suprimido o referido item do edital, sem que
nada impeça a Contratante de fazer essa exigência para efeito de
execução do respectivo contrato administrativo.
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2. Quanto aos itens 5.2 e 7.3.2 do edital:
Pergunta: “...ao se exigir algo além da ‘certificação de Vigilância
Sanitária’, que já busca garantir o controle de bens de consumo que,
direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendidas
todas as etapas e processos, da produção ao consumo; isso poderia
deixar o referido certame eivado de cláusula restritiva”.
Resposta: o item 5.2 trata de obrigação quanto aos veículos, que
deve constar do respectivo instrumento de contrato, a ser observada
durante a etapa de execução contratual, enquanto o item 7.3.2 trata
de exigência da empresa para efeito de habilitação na etapa de
licitação, não configurando acúmulo de exigências descabidas capaz
de restringir indevidamente a competição durante o certame
licitatório.
A Comissão informa, ainda, que a licitação, antes adiada até ulterior
deliberação para aguardar os esclarecimentos, ora prestados, fica remarcada para
ocorrer às 14h30 do dia 19/07/2022, nos termos do novo Aviso de Licitação, a ser
publicado do dia 05/07/2022 nos mesmos meios anteriormente utilizados para a
divulgação do primeiro Aviso.
São Luís (MA), 04 de julho de 2022.

Adriano Aragão Mendonça
Pregoeiro
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