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Ilustríssimo Senhor, 
Enio Bragança 
CONFERE LTDA 
 
Tendo em vista o pedido de esclarecimento a respeito do Edital de Pregão Eletrônico nº 
01/2012-SSP, por ser apresentado tempestivamente na data de 10/01/2013 e estar de acordo 
com a norma vigente, apresentamos abaixo as respostas: 
 
 
QUESTÃO 1: Por ser responsável uma da responsáveis pela execução dos serviços 
licitados,somos conhecedores que as atuais áreas industriais situadas nos Núcleos 
Prisionais e Centro de Internamento do DF, tiveram necessidades de serem 
reparadas com amplas reformas, mas as empresas continuaram preparando e 
entregando a alimentação normalmente, ocorre que no Edital em questão não 
observamos a obrigatoriedade da empresa licitante, possuir área industriais em 
Brasília, para quando forem necessárias paralização das áreas industriais ? 

 
RESPOSTA 1: A obrigação da existência de cozinha particular para as licitantes que 
concorrerem aos itens 01 e 02 deste certame, está no Item 4 – DO DETALHAMENTO DA 
ESTRUTURA DE APOIO, vejamos o que consta o item 4.1: 

“4.1. A licitante deverá apresentar indicação de localização e existência de cozinha 
própria (particular), instalada dentro do Distrito Federal ou em sua região do entorno, 
que demonstre sua capacidade técnica para atendimento das necessidades dos lotes 
que concorreu, para ser utilizada em caso de impossibilidade por qualquer fator, da 
utilização das cozinhas do Estado, instalada no CIR ou CDP. A SSP/DF poderá realizar 
vistoria que aprovará ou não as instalações e condições de uso.” 

 
Brasília, 10 de janeiro de 2013. 

 
 

NILSON ALMEIDA QUIRINO 
Pregoeiro 
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Ilustríssima Senhora, 
THAICIANNY MEDEIROS 
Dias & Batista Ltda. 
 
Tendo em vista o pedido de esclarecimento a respeito do Edital de Pregão Eletrônico nº 
01/2012-SSP, por ser apresentado tempestivamente na data de 27/12/2012 e estar de acordo 
com a norma vigente, apresentamos abaixo as respostas: 
 
 
 
QUESTÃO 1: A vistoria deve ser realizada apenas pela responsável técnica da empresa, ou 
poderá ser um dos sócios? 
 
 
RESPOSTA 1: - De acordo com o Item 9.1 do Termo de Referência, na visita será 
OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa e possibilitando o 
ingresso àquelas instalações de até mais um funcionário/dirigente do licitante. 
De acordo com o mesmo Item, as empresas que não desejarem realizar a visita, deverão 
apresentar declaração formal assinada pelo seu responsável técnico, de que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do local, assumindo total 
responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com o Órgão 
Licitante. 
 
QUESTÃO 2: Temos que ter a cozinha montada no DF no dia do Pregão, ou será aceito 
montar a mesmo depois que formos consideradas vencedoras, pois nossa matriz não fica no 
DF, e só iremos montar uma filial se ganharmos o certame. 
 
RESPOSTA 2: De acordo com o Item 2 do Termo de Referência, há duas cozinhas no 
Complexo Penitenciário do Distrito Federal, que não possuem nenhum equipamento, uma 
está situada no Centro de Detenção Provisório e a outra no Centro de Internamento e 
Reeducação, que PODERÃO ser utilizadas pela empresa contratada. Caso as utilize deverá, a 
licitante vencedora da licitação que será contratada, ter outra cozinha em condições de 
atendimento do objeto do contrato. ESTA SERÁ VISTORIADA DEPOIS DA ASSINATURA DO 
CONTRATO. 
 

Brasília, 28 de dezembro de 2012. 

 

 

NILSON ALMEIDA QUIRINO 

Pregoeiro 
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Ilustríssimo Senhor, 
GUSTAVO BORGES 
 
Tendo em vista o pedido de esclarecimento a respeito do Edital de Pregão Eletrônico nº 
01/2012-SSP, por ser apresentado tempestivamente na data de 30/01/2013 e estar de acordo 
com a norma vigente, apresentamos abaixo as respostas: 
 
 

QUESTÕES: Com base no item 9.2 do edital e  Art. 19 do Decreto Federal nº 

5.450/2005, venho solicitar esclarecimento de acordo com o texto abaixo. 

Conforme item 9.3 do TERMO DE REFERÊNCIA “Lei Distrital n.º 

4.652/2011, que em seu Art. 2º, exige que os licitantes comprovem 
possuir, em seus quadros de empregados, ao menos 3% (três por cento) 

de apenados em condições de exercer trabalhos externos ou egressos do 

Sistema Penitenciário.”  

1. Como deverá ser feita a comprovação? 

2. A empresa deverá possuir no ato da habilitação? 

3. Este 3% (três por cento) deverão ser exclusivamente detentos da 

SESIPE-DF? 

4. No caso das empresas que não são de Brasília, estão obrigadas a 
cumprir esta exigência no ato da habilitação? 

RESPOSTA 1: A Lei nº 4.652/2011 não traz elementos que permita-nos esclarecer como 
deverá ser feita a comprovação de que as licitantes possuam em seus quadros de 
empregados 3% de apenados.  
RESPOSTA 2: Nosso entendimento é que exigir na habilitação a comprovação de que as 
licitantes possuam em seus quadros de empregados 3% de apenados confrontaria com o 
Artigo 30 da Lei nº 8.666/93, portanto não será exigida na habilitação. 
RESPOSTA 3: A Lei nº 4.652/2011 não traz elementos que permita-nos esclarecer se 
deverão ser exclusivamente detentos da SESIPE. 
RESPOSTA 4: Não. 
 

Brasília, 31 de janeiro de 2013. 
 
 

NILSON ALMEIDA QUIRINO 
Pregoeiro 
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Ilustríssimo Senhor, 
Valtair Garcia Godois 
O Universitário Restaurante Indústria Comércio e Agropecuária LTDA 
 
Tendo em vista o pedido de esclarecimento a respeito do Edital de Pregão Eletrônico nº 
01/2012-SSP, por ser apresentado tempestivamente na data de 11/01/2013 e estar de acordo 
com a norma vigente, apresentamos abaixo a resposta: 
 
 
QUESTÃO 1: a) As empresas poderão agendar em uma das duas oportunidades (20 
ou 5 dia úteis anteriores à abertura do certame? 

b) Ou, deverá agendar até 20 (vinte) dias úteis anteriores á abertura do 
certame e realizar a visita com até 5 dias úteis anteriores a abertura do certame? 

 
RESPOSTA 1: A licitante poderá agendar para realizar a visita em uma das oportunidades 
(20 dias úteis ou 5 dias úteis), diretamente com o Gerente de Controle de Administração 
Penitenciária nos telefones: 61- 3361-7408 ou 9294-5067. 
 

Brasília, 14 de janeiro de 2013. 
 
 

NILSON ALMEIDA QUIRINO 
Pregoeiro 
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Ilustríssima Senhora, 
Sandra Arriola 
SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 
 
Tendo em vista o pedido de esclarecimento a respeito do Edital de Pregão Eletrônico nº 
01/2012-SSP, por ser apresentado tempestivamente na data de 04/01/2013 e estar de acordo 
com a norma vigente, apresentamos abaixo as respostas: 
 
 
QUESTÃO 1: A licitante deverá apresentar indicação e localização e existência de cozinha 
(particular), instalada dentro do distrito Federal ou em sua região do entorno. Posso 
apresentar uma declaração me comprometendo-se, se vencedora instalar uma cozinha 
industrial ou preciso ter a cozinha já instalada no distrito Federal? 
 
RESPOSTA 1: De acordo com o Item 2 do Termo de Referência, há duas cozinhas no 
Complexo Penitenciário do Distrito Federal, que não possuem nenhum equipamento, uma 
está situada no Centro de Detenção Provisório e a outra no Centro de Internamento e 
Reeducação, que PODERÃO ser utilizadas pela empresa contratada. Caso as utilize deverá, a 
licitante vencedora da licitação que será contratada, ter outra cozinha em condições de 
atendimento do objeto do contrato. ESTA SERÁ VISTORIADA DEPOIS DA ASSINATURA DO 
CONTRATO. Não há no edital nenhuma exigência de apresentação de declaração da 
vencedora de instalar cozinha industrial. 
 
 
QUESTÃO 2: A visita deverá ser feita por responsável Técnico RT ( que esta no documento 
CRQ da empresa) ou poderá ser feita por nutricionista registrado na empresa? 
RESPOSTA 1: - De acordo com o Item 9.1 do Termo de Referência, na visita será 
OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa e possibilitando o 
ingresso àquelas instalações de até mais um funcionário/dirigente do licitante. 
De acordo com o mesmo Item, as empresas que não desejarem realizar a visita, deverão 
apresentar declaração formal assinada pelo seu responsável técnico, de que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do local, assumindo total 
responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com o Órgão 
Licitante. 
 

Brasília, 7 de janeiro de 2013. 
 
 

NILSON ALMEIDA QUIRINO 
Pregoeiro 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
PROCESSO: 050.000.174/2012 
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 01/2012/SSPDF. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar os serviços de preparo e 
fornecimento de alimentação para os internos no Sistema Penitenciário do Distrito 
Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência 
constante do Anexo I do Edital. 
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 
INTERESSADO: O UNIVERSITÁRIO Restaurante Indústria e Comércio e 
Agropecuária Ltda. 
 
I - DOS FATOS 

A empresa O UNIVERSITÁRIO Restaurante Indústria e Comércio e 
Agropecuária Ltda., por meio de seu Gerente Comercial apresentou, tempestivamente, 
impugnação ao edital de Pregão Eletrônico n.º 01/2012/SSPDF (fls. 459 a 463), 
alegando que o edital não exige a apresentação de capacidade técnica visado ou 
registrado no conselho de competência, asseverando que essa exigência é forçosa 
dentre as condições para a participação no certame. 

 
 
II - DA ANÁLISE 

 
A Lei 8.666/93 prevê no art. 30, §§ 1º e 2º, que a documentação 

relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
 
“I registro ou inscrição na entidade profissional competente. 
[.......] 
§ 1º “A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, no 
caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências 
a: (Redação dada pela Lei nº 8.883/94 – DOU 09.06.1994”. 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em 
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 
da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 
máximos; 
Da leitura dos comandos legais evidencia-se que há no edital a 

ilegalidade apontada pela impugnante ao deixar de exigir a comprovação do registro 
do Atestado de Capacidade Técnica no Conselho Regional de Nutricionistas. 

Ademais, o Conselho Nacional de Nutricionistas, regulamentou a 
exigência expressa no citado dispositivo legal através da Resolução nº 510/2012 
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estabelecendo em seu primeiro artigo que o registro de Atestado para a Comprovação 
de Aptidão para Desempenho de Atividade nas áreas de Alimentação e Nutrição, previsto 
na lei geral de licitações, para fins de demonstração de qualificação técnica decorrente do 
desempenho de atividades, será feito no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) com 
jurisdição no local onde os serviços foram executados. 

A Resolução estabeleceu também que o Conselho Regional de 
Nutricionistas não exigirá ou fará registro de atestados relativos a serviços executados 
fora da sua área de jurisdição, podendo fazer averbação dos documentos, registrados 
pelo CRN da jurisdição em que os serviços foram ou estão sendo prestados, a 
requerimento do interessado. 

Desta forma, entendemos que o edital deverá ser retificado para que seja 
incluída a exigência do registro do Atestado de Capacidade Técnica no Conselho 
Regional de Nutricionistas da jurisdição em que os serviços foram ou estão sendo 
prestados, devendo ser observado que os registros em CRN de outras unidades da 
Federação deverão ser averbados no Conselho do Distrito Federal, conforme previsto em 
regulamento. 
 
III - DA CONCLUSÃO 

 
Tendo em vista o exposto, este Pregoeiro RESOLVE: 

 
1) RECEBER a presente impugnação; 
 
2) DAR PROVIMENTO a impugnação da empresa O UNIVERSITÁRIO 
Restaurante Indústria e Comércio e Agropecuária Ltda., para alterar a redação do item 
9.2 do Termo de Referência que passa a ter a seguinte redação: 

 
9.2. A licitante deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico-
Operacional, registrado no Conselho Regional de Nutricionistas – CRN 
da respectiva região onde os serviços foram executados , sendo de 
outra região deverá ser devidamente averbado no Conselho Regional de 
Nutricionistas do Distrito Federal, que comprove(m) que a empresa 
executou serviço similar, inclusive com refeições dietoterápicas, no 
quantitativo mínimo de 50% (cinquenta por cento) da(s) quantidade(s) 
total(is) anual(is) do total do almoço e jantar e 35% (trinta e cinco por cento) 
do desjejum e lanche noturno, do(s) lote(s) que esteja(m) concorrendo. 

3) DAR CONHECIMENTO desta decisão à impugnante. 
 

 
Brasília, 13 de junho de 2013. 

 
 

NILSON ALMEIDA QUIRINO 
Pregoeiro 




















