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CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº: 030-22828/2020
Pregão Eletrônico nº: 142/2020
Órgão de Origem: Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Objeto: Registro de Preço para futura contratação de empresa(s) especializada(s) na
prestação de serviços de desinfecção por sanitização de áreas e superfícies internas e
externas nas dependências da Secretaria Municipal de Educação de São Luís/MA – SEMED,
incluindo-se todas as Unidades de Ensino e todos os prédios administrativos jurisdicionados
pelo indigitado órgão, bem como limpeza, conservação, higienização e lavagem dos
veículos, sejam eles próprios ou não.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Pedido Esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 142/2020 encaminhado por
licitante interessado no certame em 28/07/2020:
“Bom dia prezada!
No item 42.1 do edital 142/2020 diz que as exigências de qualificação técnicas estão
discriminadas na Parte específica do referido edital. Mas após devida leitura das 113
páginas que compõem o documento, não identificamos a Parte específica supracitada.
Desta forma, solicitamos os esclarecimentos pertinentes a esta questão.
Desde já agradecemos pela presteza no atendimento!”

Resposta a Pedido de Esclarecimentos encaminhado ao Edital do Pregão Eletrônico nº
142/2020 por licitante interessado no certame em 28/07/2020.
Prezados,
A Parte Específica do Edital encontra-se no quadro constante às fls.2 e 3 do Edital do
Pregão Eletrônico nº 142/2020, conforme confirma o título no início do referido quadro.
E as exigências de qualificação técnica encontram-se no item 42.1. e 42.2 do referido
quadro, conforme especificado nos itens 42.1 e 42.2 da Parte Geral do Edital, que
transcrevemos abaixo:
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PARTE ESPECÍFICA
As seguintes Definições da Parte Específica deverão complementar, suplementar ou modificar as informações
constantes na Parte Geral.
Havendo divergência entre as informações constantes na Parte Geral e as Definições da Parte Específica
prevalecerão as últimas.
Número do Item da Parte Geral.
Definições da Parte Específica.
...
10.1.1. Comprovação de que o licitante realizou, satisfatoriamente, objeto com
características equivalentes às do presente Pregão, mediante apresentação de
Atestado, Certidão, Declaração ou documento equivalente;
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

42.1.

10.1.2. Será admitida a comprovação de aptidão técnica através de Atestado,
Certidão, Declaração ou documento equivalente, de serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao licitado;
10.1.3. O Atestado de Capacidade Técnica do licitante poderá estar emitido em
nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial.

OUTROS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

42.2.

Não Aplicável

São Luís (MA), 28 de julho de 2020

Elza Helena Serejo Braide
Pregoeira/CPL
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