
 
 

 
CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ – CONSAMU – 

CNPJ 17.420.047/0001-07 
 

COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO 01 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020 – ESCLARECIMENTOS  

Objeto: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, PARA 

ATENDER O HOSPITAL DE RETAGUARDA DE CASCAVEL, VISANDO O FORNECIMENTO DE 

DIETAS GERAIS E DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS A PACIENTES INTERNADOS (ADULTOS) E 

ACOMPANHANTES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES”, por intermédio da Pregoeira, 

transcreve e esclarece as dúvidas de licitantes, à saber: 

 
 
1) Referente ao lote único. O valor da licitação de 2.938.231,75, porem são vários itens. 
a licitação começará com o valor de 2.938.231,75 e quem der o menor lance vencerá, porem 
após vencer a licitação, o vencedor tera que refazer os valores correspondentes a cada item 
para que chegue ao valor do lote correspondente ao valor vencedor? 
 
R: Sim, no entanto, os valores unitários a serem redistribuídos nos itens para composição 
do valor total do lance, não devem ser maiores que os valores unitários iniciais do edital 
de licitação. (item 8.7 edital)  
  
2) no item 1.5.1 letra g. O item não corresponde a qualificação técnica e sim a contratos 
prestados pela empresa ganhadora? pois a qualificação tecnica e medida pelos profissionais 
capacitados. se a empresa mesmo com qualificação tecnica e documentos probatorios 
corretos, porem sem uma experiencia no ramo hospitalar não poderá participar da licitação? 
se a empresa for nova no mercado, mas com qualificação não poderá assim participar? 
 
R: O edital solicita que a empresa vencedora apresente no mínimo 01 (um) ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA emitidos por pessoas jurídicas distintas de direito público ou 

privado, do ramo hospitalar de saúde, que comprove o bom desempenho da empresa na 

prestação de serviços pertinentes ao objeto da presente licitação, compatível em 

características, quantidades e prazos, ou seja, tal exigência refere-se a capacitação técnico-

operacional, a experiência a ser verificada é a da pessoa licitante, devendo comprovar, 

enquanto organização empresarial, sua aptidão para desempenho de atividade pertinente 

e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, cujo 

objeto é o fornecimento de DIETAS HOSPITALARES, desta forma a empresa precisa 

comprovar a experiência no ramo hospitalar. Caso a empresa participante não apresente 

a documentação exigida, isso acarretará em DESCLASSFICAÇÃO DO CERTAME. Com relação 



 
 

aos profissionais, são solicitados demais documentos constantes no item 32 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (HABILITAÇÃO) – ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

A solicitação de atestado de capacidade técnica encontra amparo no art. 30 da Lei 

8.666/93: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 
e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso) 

 

 

3) Informação sobre o quesito 1.5.1 letra f, pois o município de Cascavel não enquadra 
restaurantes e fornecedores alimentícios nesta lei. 

 
f) Cópia da LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO em nome da empresa licitante, dentro do prazo 
de validade, com o ramo de atividade compatível à prestação de serviços objeto desta licitação, 
emitida pelo órgão ambiental competente.  
 

R: Referente ao documento solicitado no item 1.5.1 alínea f, este estará sendo retirado do 
edital uma vez que, realizado o contato com o órgão responsável pela análise e emissão 
de licenças, obtivemos a informação de que tal processo tem prazo médio de 90 (noventa) 
dias. Desta forma, para que a licitação não seja prejudicada em razão do tempo, bem 
como, não afaste os possíveis participantes, será retirada a exigência para fins de 
habilitação. No entanto, tal decisão não afasta o direito da CONTRATANTE de a qualquer 
tempo durante a execução do contrato, solicitar documentos que comprovem que a 
CONTRATADA esta cumprindo a legislação em vigor. 

 

 

4)  Com relação ao transporte e entrega de alimentos: Possuímos uma empresa 
terceirizada para fazer esse procedimento. No caso para a Habilitação de nossa empresa, 
seria aceito o contrato de serviços firmado com essa terceirizada? 
 

R: Poderá ser apresentado o contrato de prestação de serviços, no entanto, a empresa 
contratada deverá atender o item 1.5.1 alínea h do ANEXO III DO EDITAL: Cópia da LICENÇA 
SANITÁRIA, dos carros de transporte com dados pertinentes aos veículos vistoriados (caso 
efetuem algum transporte de alimentos preparados), dentro do seu prazo de validade, 
compatível com o ramo de atividade objeto desta licitação, e expedido pelo órgão sanitário 
competente. 



 
 

 
 

5) Nossa empresa estaria dispensada da Licença Sanitária de acordo com o Decreto 
Municipal. No caso, essa declaração de dispensa seria aceita para fins de Habilitação? 

R: A empresa contratada deverá apresentar as documentações do local onde realiza o 
preparo das refeições de acordo com o estabelecido no ANEXO III – DO EDITAL. 
  
6) Nossa empresa estaria dispensada da Licença do IAP. No caso precisamos apresentar 
o documento de dispensa, pois o sistema que emite o documento (SGA) está 
temporariamente indisponível. 
 
R: IDEM resposta ao questionamento 3. 
 
 

Devido as retificações necessárias do edital Pregão Eletrônico nº 26/2020, será 
realizada a republicação conforme disposto no art. 21, §4º, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo 
assim, a realização da abertura das propostas será: 21/05/2020 às 08h31m. 
 
 
 
 

Cascavel, 07 de maio de 2020 
 
 

Cristiane Rosa Ribeiro 
Pregoeira 


