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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

PROCESSO LlCITATÓRIO N. 0040/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. o 002/2017 

A presidenta da Comissão Permanente de Licitações da 

FEMA, senhora Maria Salete Porto Steiger Elias faz saber o seguinte: 

No dia 15, do mês de setembro, do corrente ano, recebeu, 

via e-mail, pedido de esclarecimento, enviado pela senhora ARAIDE RODRIGUES, 

pretensa participante do processo licitatório em epígrafe. 

Pedido de esclarecimento: 

De: araiderodrigues [mailto:araiderodrigues@uo\.com.br] 

Enviada em: sexta-feira, 15 de setembro de 2017 23:08 

Para: Licitações Fema 

Assunto: RE: RES: Concorrência Pública Cantina 

Boa Noite Eduardo, 

Obrigado pela remessa do Edital. Já fiz a leitura das regras do processo 

licita tório e, minhas dúvidas, as quais gostaria de receber esclarecimentos são: 

1. Uma empresa registrada neste mês não teria toda a documentação/certidões 

exigidas para habilitação ao processo licita tório. Como ou o que documentos 

deveriam ser apresentados? 

Ex.: CRF do FGTS, Atestado da vigilância sanitária, entre outros. 

2. A lista mínima de equipamentos a serem apresentados, no meu caso teria que 

comprar a maioria e o prazo estipulado é muito curto, caso o vencedor não tiver 

todos os equipamentos teria como estendera prazo? 

Aguardo retomo, 

Obrigado, 

Araide Rodrigues 

Em atenção ao pedido de esclarecimentos solicitado pela 

senhora ARAIDE RODRIGUES, a presidenta da COMISSÃO DE LlCITAÇÃ'~, 

apresenta a resposta ao pedido, conforme segue: 
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1 - Resposta: A Lei 8.666/93 não faz distinção entre 

empresa recém formada ou aquela que já atua no mercado a vários anos, contudo 

todas têm que apresentar a documentação elencada nos art. 28 a 31 da lei 

supracitada, caso não consiga, a empresa não poderá participar do certame. 

2 - Resposta: Os prazos constantes no edital deverão ser 

cumpridos, devido ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, verificado 

no artigo 41, caput, da Lei 8.666/93 liA administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada". 

Isto posto, sem mais nada a evocar, com a maior 

consideração, subscrevo-me, cordialmente. 

Assis, 20 de setembro de 2017. 

Presidenta dA comissão Permanente de Licitações 
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