
RESPOSTA À PEDIDO ESCLARECIMENTO AO EDITAL 

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0033.433477/2018-28 REFERÊNCIA: 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2019/CEL/SUPEL/RO. 

OBJETO: Aquisição de refeições prontas (desjejum, almoço, jantar e lanche da noite), 

para atender as necessidades do Sistema Prisional Porto Velho/RO, pelo período de 12 

(doze) meses consecutivos e ininterruptos, a pedido do Núcleo de 

Alimentação/GAF/SEJUS, de acordo com o memorando nº 105/2018/SEJUS-NUALI e 

seus anexos. 

I. DAS PRELIMINARES: 

1. Esclarecimento interposto tempestivamente pela empresa XXXXXXXXXX , com 

fundamento nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002. 

II. DAS RAZÕES DO ESCLARECIMENTO 

2. A empresa pede esclarecimento especificamente itens do Edital. 

2.1. O MOMENTO OPORTUNO onde o licitante será instado a manifestar-se através do 

Chat sobre os lotes de sua preferência, se dará ANTES OU DEPOIS DA FASE DE 

LANCES? 

R= A jurisprudência do TCU e TCE - RO são no sentido que a qualificação técnica, 

econômica e financeira, deve se dar de forma cumulativa, ou seja, o licitante para fins de 

habilitação deve comprovar que atende essas qualificações utilizando a soma dos 

certificados. Desta forma no momento da aferição da qualificação técnica, econômica e 

financeira, caso o licitante não cumpra com o quantitativo exigido dessa cumulatividade, 

o mesmo será comunicado para que ele possa fazer a escolha dos lotes de sua preferência 

observando o limite do atendimento as regras do Edital para qualificação técnica, 

econômica e financeira. 

2.2. Poderá o Sr. Pregoeiro, OBRIGAR SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO DA 

PROPOSTA, que a licitante, em fase de negociação, OFERTE O MESMO PREÇO EM 

TODOS OS ITENS SEMELHANTES (Ex: DESJEJUM), MESMO QUE EM LOTES 

DIFERENTES, COM QUANTIDADES DIFERENTES? 

R=  

2.3. Qual o critério de aceitabilidade da proposta? (Muito embora seja mencionado no 

Edital por diversas vezes, o critério não está explicito, afinal é o MENOR VALOR 

GLOBAL POR LOTE, ou o menor valor por item, baseado nos lotes em que a licitante 

for vencedora? 

R= Em atendimento a sumula 8 do TCe 

2.4. Qual é o critério de exequibilidade, considerando que em diversos trechos o Edital 

menciona que o licitante que ofertar preço aparentemente inexequível terá sua proposta 



desclassificada? (itens 7.5., 7.6.2) Afinal seria inconveniente a Empresa cadastrar 

proposta e ver a mesma desclassificada. 

R1=  

2.6. As penitenciárias GUAPORÉ (lote IV) e DELEGACIA E PENITENCIÁRIA 

FEMININA (lote VI) do Edital 606/2014 que possuem contratos assinados, terão seus 

contratos rescindidos imediatamente após contratação pelo atual processo, ou deverão ser 

respeitadas suas vigências finais? Caso sejam respeitadas, quais datas finais de respecvos 

contratos? 

 

Respondidas as indagações apresentadas, destaca-se que, salvo a retificação do item 6.8 

do instrumento convocatório (regra de convocação de licitantes por ordem 

classificatória), as alegações são desprovidas de fundamento apto a ensejar alterações no 

instrumento convocatório. 

Por derradeiro, colocamo-nos à disposição através do e-mail: celsupelro@gmail.com e 

o ramal: 3212-9269. 

Atenciosamente. 

IAN BARROS MOLLMANN 

Pregoeiro - CEL/SUPEL/RO 

 


