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FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

Sao Bernardo do Campo, 28 de janeiro de 2019. 

Prezados Senhores, 

Ref.: Pregao Presencial n° 37/2018. Objeto: Permissao de uso para exploragao 

comercial de area destinada a cantina na Faculdade de Direito de Sao Bernardo do 

Campo. 

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado por e-mail pela SABIC 

COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob 0 n° 04.762.458/0001-39. 

PERGUNTA: 

A capacitagao (curso de boas praticas) podera ser feita pelo dono apos a 

habilitagao? Apos ganhar a licitagao, podera contratar um nutricionista sem antes esse 

profissional ter sido indicado? 

RESPOSTA: 

Conforme o Edital de Pregao Presencial n° 37/2018: 

“5. DO ENVELOPE “B” — DOCUMENTOS DE HABILITACAO 

(..-) 

5.4. QUALIFICAGAO TECNICA 

t..) 

5.4.3. A licitante devera indicar 1 (um) responsavel técnico que 

seja habilitado para o exercicio das fungées relativas ao objeto da 

permissao de uso, cuja categoria profissional seja competente e 

regulamentada para a area de alimentos; alternativamente, a 

licitante podera indicar como responsavel o proprietario do 

estabelecimento ou’ funcionario capacitado, desde que este 

trabalhe efetivamente no local, acompanhe integralmente o 

processo de produgdo e implemente os parametros’ e critérios 

estabelecidos no Regulamento Técnico de Boas Praticas para 

Estabelecimentos Comerciais de Alimentos e para Servicos de 

Alimentagao aprovado pela Portaria CVS 5/2013 e possua curso 

de capacitagado em Boas Praticas oferecido por instituigao de 

ensino ou qualificacao profissional ou pela vigilancia sanitaria, nos 

termos do artigo 17 do referido Regulamento, a ser concluido e 
comprovado até a data de inicio das atividades da cantina;" 

Portanto, 6 necessario que a licitante vencedora indique no dia da sessao publica: 

o responsavel técnico habilitado, ou que a licitante indique como responsavel o proprietario



  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

do estabelecimento ou funcionario capacitado e que implemente os parametros e critérios 
estabelecidos no Regulamento Técnico de Boas Praticas para Estabelecimentos 
Comerciais de Alimentos e para Servigos de Alimentacdo, exibindo a fespectiva 
documentagao pertinente dentre os documentos de habilitacdo. 
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