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Amparo, 07 de Maio de 2021. 
 

ESCLARECIMENTOS II 
 

REFERENTE: Pregão Presencial nº 06/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE 
REFEIÇÕES, ACOMODADAS EM MARMITEX, PRONTAS PARA O CONSUMO, 
DESTINADAS À ATENDER OS SERVIDORES DO SAAE QUE PRESTAM SERVIÇOS EM 
JORNADAS DE PLANTÕES, CONFORME EDITAL E ANEXOS. 
 
Srs. Licitantes:  
 
Em cumprimento ao pedido de esclarecimento recebido em 07 de Maio de 2021 
respectivamente às 15:03h, e de acordo com a legislação vigente, cumpre-nos prestar as 
seguintes informações: 
 

QUESTIONAMENTO (1): “....No caso da nossa empresa, que pretende participar deste 
certamente, temos as Licenças de Funcionamento e Sanitária devidamente expedidas e válidas 
através do CLI - Certificado de Licenciamento Integrado que é a junção das licenças aprovadas 
pelo órgãos licenciadores - Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, CETESB, Agricultura e 
Prefeitura - no qual certifica a autorização para o funcionamento do estabelecimento, também a 
qual oportunamente faremos a sua apresentação. Conforme informações obtidas através da 
Junta Comercial do Estado de São Paulo o CLI - Certificado de Licenciamento Integrado é o 
documento hábil que substitui o Alvará/Licença dos respectivos órgãos conveniados, conforme 
disposto no Decreto do Estado de São Paulo nº 55.660, de 30 de março de 2010.  Também 
informações nos passada pela Prefeitura é que o artigo 22-A do Decreto Municipal nº 
4.572/2012, é obrigatória a sistemática de licenciamento de pessoas jurídicas via 
Sistema Integrado de Licenciamento, nos termos do Decreto Estadual nº 55.660, de 30 de 
março de 2010...” 
 
RESPOSTA: Sim, poderá ser apresentado o CLI - Certificado de Licenciamento Integrado, 
DESDE QUE em seu escopo, sejam possíveis aferir as disposições solicitadas nos itens 
6.1.5 alíneas “b” e “c” sem prejuízo das demais exigências editalicias. Outrora, e a nível 
complementar a empresa poderá, se julgar necessário, juntar nos autos do Envelope 2 - 
Habilitação, demais documentos subsidiários que, por ventura, possam servir de norte ao 
entendimento e decisão do pregoeiro, levando em consideração as exigências mínimas do 
certame. Finalmente, caso necessário, o pregoeiro e equipe de apoio consultarão através de 
meios eletrônicos (internet e outros), no que couber, para fins de verificar a integridade, escopo 
e validade dos respectivos documentos. 
 
 
 

Nada mais, 

 
 

TAUAN TEDESCHI BUZO 
Pregoeiro  
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