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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS 

REFERÊNCIA: 

CONCORRÊNCIA NÚMERO 004/2019 PROCESSO - ADMINISTRATIVO NÚMERO 050/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, PREPARO E 
DISTRIBUIÇÃO, DE NATUREZA CONTÍNUA, DA MERENDA ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO AOS COMENSAIS DA 
REDE DE ENSINO, DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM E AOS PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ANTÔNIO CARLOS LEMOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, 
CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  E FUNDAÇÃO ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC, TERMO DE 
REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DESTE EDITAL. 

 
Senhores Licitantes, 
 
Segue abaixo respostas dos questionamentos referentes ao edital da licitação acima 
referenciada: 
 
QUESTIONAMENTO 01: 
Atualmente os serviços estão sendo executados pela Prefeitura? Seria possível informar o 
consumo de refeições em 2018? Salientamos mais uma vez que no edital informa a 
quantidade de alunos, mas não a quantidade de refeições. Se faz necessário essa informação 
como também o horário das refeições. Tudo isso causa um impacto na elaboração dos 
custos. 
RESPOSTA: 
A terceirização envolvendo a prestação de serviços de fornecimento e distribuição da Alimentação 
Escolar no município ocorre desde o ano de 2006. No ano de 2018, foram ofertadas 
aproximadamente 10.071.626 refeições.  
O quantitativo estimado de refeições, por cardápio, figura no Anexo I.O – Estimativa de Consumo de 
Cardápios. Ademais, a conjunção das referências constantes dos documentos Anexo I.H -Número de 
estudantes matriculados por Unidade Escolar e Anexo I.D – Cardápios – Composição do Cardápio 
Padrão, associados aos dados informados no Anexo I.O propicia à licitante os elementos substanciais 
à elaboração de sua proposta, visto que contém os dados estimativos de consumo de cada cardápio, 
o público-alvo desses cardápios segundo a faixa etária e turno escolar atendidos, bem como o 
número de estudantes atendidos em cada Unidade de Ensino. 
A organização dos horários das refeições é determinada pela Direção de cada Unidade Escolar em 
consonância com o segmento de ensino atendido e à sistematização das atividades educacionais. 
Desse modo, a futura contratada deverá programar o fornecimento das refeições de modo a se 
adequar ao funcionamento daquela escola. Cumpre enfatizar ainda, que tal informação consta no 
item 4.2 do Termo de Referência, conforme transcrito: “O preparo e a distribuição das refeições aos 
comensais deverão ser feitos diretamente nos locais indicados no Anexo L do Termo de Referência, de 
segunda a sexta-feira, nos horários pré-determinados por unidade (grifo nosso), obedecendo ao 
calendário escolar”.  

 
QUESTIONAMENTO 02: 
Como está a situação financeira da Prefeitura? Os pagamentos estão sendo feitos em dia? 
RESPOSTA: 
Não compete à Comissão Permanente de Licitações fornecer esta informação. 
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QUESTIONAMENTO 03: 
Teve mais pedido de esclarecimento? Informo que não estão publicados no site. Com base 
no princípio da isonomia e publicidade, poderia disponibilizar? 
RESPOSTA: 
Todas as alterações relativas ao edital foram disponibilizadas no site 
www.contagem.mg.gov.br/licitacao, bem como publicadas nos jornais AQUI, DIÁRIO OFICIAL 
DE MG, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO e DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. 
 
QUESTIONAMENTO 04: 
O edital disponível no site está com a data antiga da publicação da licitação, teve alguma 
alteração nessas prorrogações de prazo? 
RESPOSTA: 
Todas as alterações relativas ao edital foram disponibilizadas no site 
www.contagem.mg.gov.br/licitacao, bem como publicadas nos jornais AQUI, DIÁRIO OFICIAL 
DE MG, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO e DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. 
 
QUESTIONAMENTO 05: 
No item 6.1.3.2 determina apresentação de atestado de capacidade técnica com 40% da 
quantidade de refeições estimadas. Os atestados precisam comprovar o preparo de 
refeições ou precisa comprovar além do preparo, fornecimento de insumos?   
RESPOSTA: 
O atestado de capacidade técnica, segundo apresentado no item 6.1.3.2, deverá comprovar aptidão 
da proponente para desempenho em atividade pertinente e compatível em características com o 
objeto desta licitação. Desta forma, requer-se que a futura contratada demonstre sua capacidade 
de execução de todos os serviços e procedimentos inerentes ao objeto licitado. 

 
QUESTIONAMENTO 06: 
No item 6.1.3.2.1 determina que o percentual de 40% deve ser aplicado sobre o número de 
refeições previstas para os 200 dias letivos. Sendo assim, os atestados só poderão ser 
apresentados após 12 meses de serviço? Caso uma empresa apresente um atestado 
informando que o contrato tem validade de 3 anos, mas o mesmo foi emitido após 6 meses 
de serviço, será valido?   
RESPOSTA: 
Os atestados poderão ser somados para comprovação do quantitativo. 
 
QUESTIONAMENTO 07: 
Os atestados não precisam estar registrados no Conselho Regional de Nutrição? conforme 
determina o § 1o do Art. 30 da Lei Federal 8666/93, nesse caso os atestados devem ser 
registrados junto ao Conselho Regional de Nutrição. 
RESPOSTA: 
No sítio eletrônico do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª região – Minas Gerais, consta a 
seguinte informação: “A “Comprovação de Aptidão de Desempenho”, prevista no inciso II do Art. 30 
da Lei nº 8.666/93, será feita mediante atestados concedidos por Pessoa Jurídica de direito público ou 
privado. 
O CRN, a requerimento da empresa interessada, registrará os atestados de comprovação de 

http://www.contagem.mg.gov.br/licitacao
http://www.contagem.mg.gov.br/licitacao
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desempenho apresentados, mediante anotação no livro próprio, desde que atendam aos critérios 
estabelecidos na Resolução CFN nº 510/2012”  
“Para ser registrado pelo CRN, o Atestado de Capacidade Técnica deverá: 

• Apresentar serviços executados durante o período do registro da prestadora no CRN;  

• Ser emitido em papel timbrado do emitente do atestado e datado;  

• Ser assinado pelo nutricionista RT do emitente (contratante) ou, na ausência deste, seu 

representante legal, ambos devidamente identificados;  

• Indicar o número do documento que deu origem ao serviço (contrato, nota de empenho, etc.);  

• Indicar o período (início e fim) da execução do serviço, especificando dia/mês/ano;  

• Indicar o endereço completo do local onde o serviço foi ou está sendo executado;  

• Citar o(s) nome(s) do(s) nutricionista(s), número(s) de inscrição no CRN e os correspondentes 

períodos que executaram os serviços;  

• Descrever, detalhadamente, o serviço executado (tipo e número de refeições produzidas);” 

Consoante as informações destacadas, solicitamos ao Departamento de Gestão de Recursos 
Logísticos que conjuntamente à Comissão Permanente de Licitações apreciem quanto a necessidade 
ou não de eventual registro dos atestados junto ao Conselho Regional de Nutricionistas. 
 

QUESTIONAMENTO 08: 
No item 6.3.2 solicita a apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis. 
Ocorre que o edital não informa como as empresas que possuem Escrituração Contábil 
Digital devem comprovar o item 6.3.2 do edital. Sendo assim, caso a empresa apresente a 
Escrituração Contábil Digital, quais as folhas devem ser apresentadas? Precisa apresentar o 
Recibo de Entrega? 
RESPOSTA: 
Estão compreendidos nesta versão digital os seguintes livros: 
a) Livro Diário e seus auxiliares, se houver; 
b) Livro Razão e seus auxiliares, se houver; 
c) Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos 
neles transcritos. 
Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta. 

 
QUESTIONAMENTO 09: 
Em algumas licitações observamos que alguns licitantes apresentam o Recibo de Entrega de 
Escrituração Contábil Digital e apresentam o balanço e demonstrações extraídos de outro 

http://crn9.org.br/content/uploads/2014/09/Resol-CFN-510-12.pdf
http://www.portaldecontabilidade.com.br/obrigacoes/livrodiario.htm
http://www.portaldecontabilidade.com.br/obrigacoes/livrorazao.htm
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/Lei-no-8666-de-21-de-Junho-de-1993#art-31_inc-I
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lugar. A Prefeitura aceitará a entrega dessa forma ou no caso apontado, devem vir todos os 
documentos da de Escrituração Contábil Digital? 
RESPOSTA: 
Devem vir todos os documentos de Escrituração contábil digital. 
 
QUESTIONAMENTO 10: 
O edital exige índices, item 6.3.3, esses índices precisam ser assinados pelo representante 
legal e contador? 
RESPOSTA: 
Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no BP e DRE – §2º do 
art. 1.184 da Lei 10.406/02; § 4º do art. 177 da lei 6.404/76; NBC T 2.1.4 (Resolução CFC 
563/83). 
 
QUESTIONAMENTO 11: 
Para resguardar o interesse público, não seria conveniente solicitar o índice de 
endividamento?   
RESPOSTA: 
Não. Esse índice apenas indica e não determina a saúde financeira de uma companhia. É 
preciso analisar o índice de endividamento junto com alguns outros aspectos da dívida. 

 
Contagem, 05/03/2020. 
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