
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 – CONTRATAÇÃO DE 

CANTINA ESCOLAR, RESTAURANTE, LANCHONETE OU 

SIMILAR PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ALIMENTAÇÃO NO PRÉDIO FAECO DA FUNDAÇÃO SANTO 

ANDRÉ 

 

Resposta as questionamentos:  

Humberto, boa tarde! 
 
Tenho algumas duvidas referente ao edital de abertura da Licitação da Cantina Faeco, 
e nele consta que as duvidas devem ser tiradas somente por email. 
 
Conforme diz no edital: 
5.5. O julgamento das propostas dar-se-á pelo critério de menor preço ofertado pelo 
prato econômico equilibrado, sendo fixado o valor mensal de Permissão para uso do 
espaço em R$7.000,00 (sete mil reais) mensais, Estabelecimento localizado no prédio 
Faeco, observando as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de qualidade 
e as demais condições definidas neste Edital e seus Anexos. 
A licitação será baseada através de menor preço de um prato, e não através de valor 
do aluguel? Não entendi muito bem essa parte. 
 
E uma duvida referente a essa parte do edital: 
7.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a) Atestado de capacitação técnica profissional ou 
comprovante de aptidão, emitido por Entidade da Administração Direta, Indireta ou 
Fundacional da União, Estados ou Municípios, ou ainda, de Empresas Privadas, 
devidamente assinado pelo representante da emitente, identificado com o nome e 
cargo, que comprove a execução de serviços similares ao objeto licitado, admitindo-
se características técnicas e quantidades pelo menos de 50% a 60% da execução 
pretendida, constantes neste edital, ou seja, o atestado deverá conter a quantidade 
aproximada de público atendido. 
O que seria esse Atestado de Capacitação Técnica, e essa porcentagem é baseada em 
que? 
 
 
 
 



Cara Giovanna 

 
Agradecemos o interesse pela nossa licitação e como resposta ao seu 
questionamento segue: 
 
1 -  Sim Giovanna o seu pensamento esta correto critério será o de menor 
preço que será praticado no prato que definimos como sendo prato econômico 
equilibrado. 
 
 
2 - O atestado de capacidade técnica é o documento que conseguirá 
demonstrar sua capacidade de realizar o objeto da licitação porém  caso o 
pregoeiro ou equipe de apoio tenha alguma dúvida com relação ao atestado 
apresentado, poderá ser efetuada uma diligência para esclarecer ou 
complementar as informações ali prestadas. O percentual é em relação ao 
público que você atende em relação ao que poderá ser atendido na Fundação 
Santo André. 
 
 
Humberto Costa Sobrinho 
Pregoeiro – Oficial 
 

 
Giovanna Reis <Gi_Reis22@hotmail.com> 12 de julho de 2016 14:05 
Para: Humberto Sobrinho <humberto.costa@fsa.br> 

Humberto, boa tarde. 

A minha unica duvida é ainda sobre o atestado de capacidade técnica. 

Pelo que eu entendi esse atestado é fornecido por uma empresa em que 
presto serviço (no caso refeição). 

Tenho um Café/Lanchonete que fica no centro de um Bairro, ao redor temos 
clinicas e comércios, e trabalho com almoço (prato feito), não sirvo 
especificamente para uma empresa e sim para o publico em geral. Como 
posso conseguir esse atestado? 

Obrigada pela atenção 

Grata 

Giovanna 

(11) 4472-866 
 

 
Humberto Sobrinho <humberto.costa@fsa.br> 12 de julho de 2016 14:40 
Para: Giovanna Reis <Gi_Reis22@hotmail.com>, Humberto Sobrinho 
<humberto.costa@fsa.br> 
 



Boa Tarde Giovanna 
 
Em resposta ao seu questionamento temos esclarecer que entendemos a sua preocupação 
e também  sabemos desta sua condição e estaremos aceitando uma declaração do seu 
CONTADOR, lembrando que deve ser observado o Artigo 342 do Código Penal que trata 
do falso testemunho ou falsa perícia, e também o Artigo 1177 do Código Civil que trata da 
responsabilidade Civil do Contabilista. 
 
 
 
Humberto Costa Sobrinho 
Pregoeiro - Oficial 

 

 
Rodrigo <rodrigo@smartconsp.com.br> 13 de julho de 2016 15:45 
Para: Giovanna Reis <Gi_Reis22@hotmail.com>, humberto.costa@fsa.br 
Cc: cafepicazo@gmail.com 

Boa tarde Humberto, 

  

Sou o contador da Giovana e do Carlos, você teria algum modelo dessa declaração para que eu 
possa providenciar esse documento? 

  

Atenciosamente. 

  

 
 

Humberto Sobrinho <humberto.costa@fsa.br> 14 de julho de 2016 09:51 
Para: Rodrigo <rodrigo@smartconsp.com.br>, Humberto Sobrinho <humberto 
 

Caro Sr.  Rodrigo bom dia, 
 
Não possuimos um modelo especificamente sobre o assunto porém para  ajuda-lo na 
confecção do mesmo a declaração  deve constar o estabelecimento xxxxx, cnpj xxxx possui 
aproximadamente xxxxx de clientes com atendimento diário e  mensalmente  em torno de xxxx, 
lembre-se de que  deve atender aproximadamente  o que pedimos no edital. Faça um pesquisa 
junto ao google que poderá ajuda-lo um pouco mais. 
 
 
 
Humberto Costa Sobrinho 
Pregoeiro - Oficial  

 

 


