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ESCLARECIMENTO 
Amparo, 09 de Outubro de 2019. 

 

 

REFERENTE: Pregão Presencial nº 28/2019 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE CAL 
HIDRATADA PARA USO NO TRATAMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO, 
PELO PERIODO ESTIMADO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS 

 

 
 

Srs. Licitantes: 
Em cumprimento ao pedido de esclarecimento recebido em 08 de Outubro de 2019, 

respectivamente às 15:24h, e de acordo com a legislação vigente, cumpre-nos prestar 

as seguintes informações: 
 
 
 

QUESTIONAMENTO / RESPOSTA 
 

 

1) - “A empresa ************ entrou em recuperação judicial e ela é detentora de 99% da 

************, a *********** faz parte do grupo, porém ainda não saiu a homologação, podemos 

participar mesmo assim? Na certidão de falência ainda não consta porém temos ciência 
do processo e gostaria do aval do SAAE para participar ou não da licitação.   
 
Resposta:  Não, pois face ao exigido no item “6.1.3. – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA”,  devidamente instruída pela Sumula nº 50 do TCE SP (Tribunal de 
Contas do Estado de SP), teve por bem e de forma clara e sucinta expor 2 (duas) 
situações distintas, e em especial ao indagado no pedido de esclarecimento, a empresa 
não possui a homologação do plano de recuperação judicial, tornando inviável a sua 
participação no certame, conforme podemos observar abaixo, no subitem a.1  
 

a.1) Nos casos de participação de empresas que estejam em recuperação judicial, deverá ser 
apresentado Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno 
vigor, sem prejuízo do atendimento à todos os requisitos de habilitação econômico-financeira 
estabelecidos no edital, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega 
dos envelopes. 

 
 
 

Nada mais, 
 

 
                (assinado no original) 

 

 
 

TAUAN TEDESCHI BUZO 
Técnico em Administração Geral 
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