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SEDS_Email_Licitsesp

De: Comercial - Culinária <comercial@culinaria.ind.br>
Enviado em: quarta-feira, 16 de agosto de 2017 13:43
Para: SEDS_Email_Licitsesp
Assunto: IMPUGNAÇÃO - PE 073/2017 
Anexos: IMPUGNAÇÃO - CSE IPATINGA.pdf

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2017. 

A  

SECRETRAIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP 

A/C.Sra. Francielle de Souza Florido _ Pregoeira 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº – 073/2017 – C.S.E IPATINGA 

  

PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.947.333/0001-72, sediada na Rua Perite, nº 

458 - Conj. 201 A - Pompéia - CEP: 30.280-300 - Belo Horizonte/MG, interessada em participar do pregão 

acima, apresenta, em anexo sua impugnação ao referido processo, juntamente com os seguintes 

documentos relacionados abaixo: 

  

         Alteração Contratual 

         Carteira de Identidade do Representante Legal da Empresa 

 Atenciosamente, 

 Michael Marlon Venâncio 
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Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31203974722 2062

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

PRUDENTE REFEICOES LTDA

002 ALTERACAO

ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

4

1

1

023

2001

2015

BELO HORIZONTE

1 Fevereiro 2017

Nº FCN/REMP

J173758294425

1

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo

Número do Protocolo

17/047.740-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J173758294425

Data

10/01/2017

055.985.916-34 EDER RIBEIRO DIAS

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

DA PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA 

CNPJ: 42.947.333/0001-72 

 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito, as partes abaixo: 
 

EDER RIBEIRO DIAS, brasileiro, casado, comunhão total de bens, comerciante, residente e 
domiciliado à Rua Penafiel, nº 206, bairro Anchieta na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 
30310-420 portador do CPF: 055.985.916-34 e da C.I MG-12.151.244. SSP/MG; 
ORRISSON MANOEL LOURO, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, comerciante, 
residente e domiciliado à Rua Mar de Espanha, 745, Apto 405, bairro Santo Antônio, na 
cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 30.330-270 portador do CPF: 166.622.966-00 e da C.I. 
M-458. 113 SSP/MG, devidamente representado por seu procurador Eder Ribeiro Dias 
acima qualificado, únicos sócios componentes da Sociedade Empresarial Limitada 
“PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA”, estabelecida à Rua Perite, 458 conjunto 201-A, bairro 
Pompéia, CEP: 30.280-300, na cidade de Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 
42.947.333/0001-72, com Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais – JUCEMG, sob o NIRE – 312.039.7472-2, de 01 de Outubro de 1992 e últimas 
Alterações registrada sob nº 6186710 de 06/01/2017 e nº 6186712 de  06/01/2017 resolvem 
entre si alterar e consolidar seu ato constitutivo e o fazem de acordo com as cláusulas e 
condições abaixo:  
 
§1º- INCLUSÃO DE SÓCIOS NA SOCIEDADE 
 
JULIANA PERAZZA DE RIBEIRO E DIAS, brasileira, solteira, advogada portadora do CPF: 
028.512.586-99 e da C.I MG-8.647.845 SSP/MG;data de nascimento em 09/06/1977, 
residente e domiciliado á Rua Penafiel, nº 206, bairro Anchieta na cidade de Belo 
Horizonte/MG, CEP: 30.310-420, devidamente representado por seu procurador Eder 
Ribeiro Dias e representante legal da empresa Prudente Refeições Ltda,acima qualificado, 
EDER RIBEIRO DIAS, brasileiro, casado, comunhão total de bens, comerciante, residente e 
domiciliado à Rua Penafiel, nº 206, bairro Anchieta na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 
30310-420 portador do CPF: 055.985.916-34 e da C.I MG-12.151.244. SSP/MG . 
 
TEREZA PERAZZA RIBEIRO DIAS, brasileira, solteira, diretora financeira portadora do 
CPF: 059.775.266-44 e da C.I MG- 12.312.119 SSP/MG, data de nascimento em 
26/09/1982, residente e domiciliado á Rua Penafiel, nº 206, bairro Anchieta na cidade de 
Belo Horizonte/MG, CEP: 30.310-420, devidamente representado por seu procurador Eder 
Ribeiro Dias e representante legal da empresa Prudente Refeições Ltda acima qualificado,. 
EDER RIBEIRO DIAS, brasileiro, casado, comunhão total de bens, comerciante, residente e 
domiciliado à Rua Penafiel, nº 206, bairro Anchieta na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 
30310-420 portador do CPF: 055.985.916-34 e da C.I MG-12.151.244. SSP/MG 
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  O sócio Eder Ribeiro Dias permanece na sociedade, além de ceder e transferir 
parcialmente suas quotas aos sócios, sendo assim transfere de suas cotas 225.000 
(duzentos e vinte cinco mil) a cada sócios neste ato admitido. 

  

I – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL: 
 

  A denominação social continua sendo: “PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA.”; 
 
II – DA SEDE E FILIAIS: 
 
            A sede comercial e representativa permanece inalterada, situada à Rua Perite, 458 
conjunto 201-A, bairro Pompéia, CEP: 30280-300 na cidade de Belo Horizonte/MG. A 
Sociedade possui e poderá abrir lojas, escritórios, sucursais, filiais e representações em todo 
o território nacional; 

 

§ 1º - A Sociedade continua possuindo as seguintes filiais: 
 

FILIAL SERRA - ESPÍRITO SANTO - Av. Paulo Pereira Gomes, 789 - Morada de Laranjeiras 
- Serra/ES, CEP: 29.166-828 - CNPJ: 42.947.333/0018-10; NIRE 32900289755. 
  
DEPÓSITO FECHADO - BELO HORIZONTE/MG - Rua Leopoldo Gomes, nº 112 - Bairro 
Pompéia - Belo Horizonte/MG, CEP: 30280-460 - CNPJ: 42.947.333/0016-59; NIRE 
31901344937. 
 

FILIAL SÃO LUIZ - Rua Ivar Saldanha/ Rua 33, nº 1 - Bairro Tirirical, São Luis/MA, CEP: 
65.055-270 - CNPJ: 42.947.333/0042-40; NIRE 21900176501. 
 

FILIAL SERRA II - Avenida Paulo Pereira Gomes S/N - Bairro Morada de Laranjeiras, 
Serra/ES, CEP: 29.166-828 - CNPJ: 42.947.333/0055-65; NIRE 32900402641. 
 

FILIAL LINHARES - Rua Odilon Nunes Barroso, nº 420 - Planalto, Linhares/ES, CEP: 
29.906-470 - CNPJ: 42.947.333/0063-75; NIRE 32900435727. 
 

FILIAL IPATINGA - Avenida João Valetim Pascoal, n°1031- Bairro Centro, Ipatinga/MG CEP: 
35.160-003 - CNPJ: 42.947.333/0067-07; NIRE 31902363901. 
 

FILIAL BETIM - Rua Olga Nogueira, n°264 - Bairro Estância Champagnat, Mateus 
Leme/MG, CEP: 35.670-000 - CNPJ: 42.947.333/0065-37; NIRE 31902326487. 
 

FILIAL PADRE - Rua Celso Cardoso Rangel, nº 52 - Bairro da Justiça II, Anchieta/ES, CEP: 
29.230-000 - CNPJ: 42.947.333/0068-80; NIRE 32900486534. 
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FILIAL LARDIM - Rua Pedro Gonçalves de Magalhães, nº 69 - Centro, Açucena/MG, CEP: 
35.147-000 - CNPJ: 42.947.333/0069-60; NIRE 3190242215. 
 

FILIAL TUPÃ - Rua Delfim Moreira, nº 21 - Bairro Centro, Tupaciguara/MG, CEP: 38.480-
000 - CNPJ: 42.947.333/0071-85; NIRE 31902434930. 
 

FILIAL BJF - Rua Joel Costa de Souza, nº 150 - Bairro Edgar Antônio Moreira, Bicas/MG, 
CEP: 36.600-000 - CNPJ: 42.947.333/0070-02; NIRE 31902434921. 
 

FILIAL PAPA - Avenida Brasília de Minas, nº 443 - Bairro Bandeirantes, São Francisco/MG, 
CEP: 39.300-000 - esquina com Rua Turíbio Mendonça - 
CNPJ: 42.947.333/0072-66; NIRE 31902447381. 
 

FILIAL GURI - Avenida Padre Julio Maria, nº 82 - Bairro Centro, Manhumirim/MG, CEP: 
36.970-000 - CNPJ: 42.947.333/0075-09; NIRE 31902482560. 
 

FILIAL TINTINHA - Rua Jose Batista da Silva, nº 12 - Bairro Caixa D’Água Carangola/MG, 
CEP: 36.800-000 - CNPJ: 42.947.333/0074-28; NIRE 31902482551. 
 

FILIAL MORO - Rua Milton Assunção, nº 240 - Bairro Eliane (Justinópolis), Ribeirão das 
Neves /MG, CEP: 33.943-100 - CNPJ: 42.947.333/0073-47; NIRE 31902482543. 
 

FILIAL BANDEIRANTES - Rua Sergipe, nº 137 - Bairro Morada Nobre I, Barreiras /BA, CEP: 
47.810-053 - CNPJ: 42.974.333/0076-90; NIRE 29901212398. 
 
FILIAL TRIÂNGULO - Avenida Nicolau Dorazio, nº 299 - Bairro Industrial, Araguari /MG, 
CEP: 38.442-040 - CNPJ: 42.947.333/0077-70; NIRE 31902504644. 
 

FILIAL VALE DO AÇO - Rua Três Grotas, nº 319 - Bairro Todos os Santos, Coronel 
Fabriciano /MG, CEP: 35.170-320 - CNPJ: 42.947.333/0078-51; NIRE 3190506639. 
 
§1º- CRIAÇÃO DE FILIAL: Ficam criadas as seguintes filiais: 
 

FILIAL IRIS - Rua São Domingos, nº 96 - Bairro Alvorada, Arcos /MG, CEP: 35.588-000. 
 
FILIAL TATU - Rua Vinte e Dois, nº 1859 - Bairro Setor Sul, Ituiutaba/MG, CEP: 38.300-
013. 
 

FILIAL CARAPUÇA - Rua Carapuça, nº 38 - Bairro Esplanada, Belo Horizonte/MG, CEP: 
30.280-030. 
 
FILIAL PRIMOGÊNEA - Rua Rui Barbosa, nº 175 -  Bairro Fatima, Viçosa/MG, CEP: 36.570-
000. 
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III – DO OBJETO SOCIAL, DURAÇÃO E INÍCIO DE ATIVIDADES: 
 
§ 1º - O objeto social da referida sociedade continua sendo: 
 

a) Preparação, fornecimento e/ou comercialização de refeições e lanches em geral a 
Empresas de qualquer natureza, Clubes ou Associações Esportivas, Órgãos 
Governamentais, Hospitais, Creches e Entidades diversas, que serão transportados ou 
confeccionados no próprio local, bem como o preparo e distribuição de merenda escolar; 

 

b) Administração e Exploração de Restaurantes, Cozinhas e Cantinas em Geral; 

 

c) Prestação de Serviços em Bufês, Manutenção em equipamento de cozinha e refeitório 
em geral, bem como projetos e montagens de cozinhas; 

 

d) Comercialização de gêneros alimentícios “in natura” e/ou processados, bem como 
bebidas e afins; 

 

e) Prestação de todos os serviços inerentes ao segmento de alimentação coletiva; 

 

f) Prestação de Serviços de locação de mão de obra e assessoria em serviços inerentes 
aos itens anteriores;  

 

g) Manutenção e Reparos de equipamentos e ferramentas. 

 
§ 2º - INCLUSÃO NO OBJETO SOCIAL: fica incluída nas descrições das atividades 
econômicas secundárias a referida atividade: 
 
h) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo - CNAE 8211-3/00 
 

§ 3º - O prazo de duração continua sendo por tempo indeterminado, sendo que suas 
atividades foram iniciadas em 1º de Outubro de 1992 

. 

IV – DO CAPITAL SOCIAL:  
  

           O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional 
continua sendo 1.500.000 (hum milhão e quinhentas mil) quotas de R$1,00 (hum real) cada 
uma, agora, assim distribuídos entre os sócios: 
 

1) Eder Ribeiro Dias: 

 1.200.000 quotas (80%) - R$1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) 

2) Orrisson Manoel Louro: 

     300.000 quotas (20%)     - R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

TOTAL............................ R$1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) 
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           O Capital Social é distribuído conforme a tabela a seguir: 
 

FILIAL CNPJ CAPITAL SOCIAL 

MATRIZ – SEDE - MG 42.947.333/0001-72 400.000,00 

FILIAL SERRA - ES 42.947.333/0018-10 400.000,00 

FILIAL SÃO LUIS – MA 42.947.333/0042-40 300.000,00 

FILIAL LINHARES – ES 42.947.333/0063-75 400.000,00 

TOTAL 1.500.000,00 

 

§ 2º DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO 

 

 Em razão da alteração havida, o capital social, que permanece inalterado no valor de 
R$ 1.500.000.00 (hum milhão e quinhentos mil) representando por quotas de R$ 1,00 (hum 
real) cada uma, agora a passa a ser dividido entre os sócios na seguinte proporção: 

 

1) Eder Ribeiro Dias: 

750.000 quotas (50%) - R$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais) 

2) Orrisson Manoel Louro: 

300.000 quotas (20%) - R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

3) JULIANA PERAZZA DE RIBEIRO E DIAS: 

225.000 quotas (15%) - R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) 

4) TEREZA PERAZZA RIBEIRO DIAS: 

225.000 quotas (15%) - R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) 

 

TOTAL............................ R$1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) 

 
V – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: 
 
            A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, conforme Art. 1052 do C. 
Civil/2002. Os prejuízos sociais serão suportados pelos sócios, também na proporção de 
suas quotas e suas atribuições, obedecendo-se o regulamento do imposto de renda, 
conforme legislação em vigor.  
 
VI – DA ADMINISTRAÇÃO: 
 

            A Administração da sociedade será exercida pelo sócio Eder Ribeiro Dias, 
isoladamente, que a representará ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, sempre 
em negócios de exclusivo interesse da sociedade, assumindo total responsabilidade. 
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VII – DAS RETIRADAS: 
 
            A título de “Pró-labore” os Administradores, quando no exercício de suas funções 
fazem jus a retiradas mensais, fixadas de comum acordo, que se 

rão levadas a conta específica, obedecendo-se à legislação pertinente. Anualmente serão 
levantados balanços, através dos quais serão apurados lucros ou prejuízos, que deverão ser 
divididos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no Capital Social. O 
balanço será apurado no último dia do ano civil, ou seja, 31 de Dezembro. 
 

VIII – DO FALECIMENTO E INTERDIÇÃO DE SÓCIO: 
 

         No caso de falecimento ou interdição de um dos sócios, a sociedade não se desfará, 
podendo os herdeiros e sucessores em comum acordo com os sócios remanescentes 
constituírem um novo contrato dentro do prazo determinado em lei, sendo que, quando se 
tratar de mais de um herdeiro, será indicado apenas um para representar o grupo na 
sociedade. Os direitos do “De Cujus” serão apurados de acordo com o balanço especial a 
ser levantado diante do evento. Ocorrendo falecimento de ambos os sócios, os herdeiros e 
sucessores de ambas as partes obedecerão ao mesmo critério, sempre em comum acordo. 
 

IX – DO DESLIGAMENTO DE UM DOS SÓCIOS: 
            
       O sócio remanescente terá sempre a preferência absoluta em igualdade de condição 
mediante terceiros na aquisição das quotas de participação do sócio que desejar retirar-se 
da sociedade, sendo que o pagamento das quotas e haveres do sócio retirante será feito em 
prazos e condições a serem estabelecidas à época do desligamento. Desta forma, é nula e 
ineficaz qualquer transferência total ou parcial de quotas por um dos sócios a terceiros, sem 
a expressa anuência do outro. 
 
X – DOS IMPEDIMENTOS: 
 

        Os sócios declaram expressamente que não estão incursos em nenhum dos crimes em 
lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. 
 

XI – DAS DELIBERAÇÕES: 
 

       As deliberações serão tomadas obedecendo à legislação do código civil-002. 
XII – RATIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS: 
 
      Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato primitivo e alterações 
que não colidirem com a presente consolidação. 
 
 
 
 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
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XIII – DO FORO: 
 
      Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte/MG, para dirimir qualquer divergência 
fundada neste contrato, por mais privilegiados que sejam outros. 
     E por estarem justos e contratados, outorgante Srº Orrisson Manoel Louro, Juliana 
Perazza de Ribeiro e Dias e Tereza Perazza Ribeiro Dias fica sendo representado pelo seu 
outorgado Srº Eder Ribeiro Dias, Sócio Administrador da empresa Prudente Refeições Ltda, 
que assina digitalmente a presente alteração contratual ficando a mesma destinada ao 
arquivamento na JUCEMG para que produza os efeitos de fato e de direito. 

 
Belo Horizonte, 27 de Janeiro de 2017. 

 

 
         EDER RIBEIRO DIAS                              ORRISSON MANOEL LOURO 

         Sócio Administrador                Sócio- Representado pelo seu procurador        
      Prudente Refeições Ltda.                              Eder Ribeiro Dias      
                                                                           Prudente Refeições Ltda.   
 
 
            

            JULIANA PERAZZA DE R. E DIAS                  TEREZA PERAZZA DE R. E DIAS 

Sócio-Representado pelo seu procurador    Sócio- Representado pelo seu procurador    
                  Eder Ribeiro Dias                                               Eder Ribeiro Dias      
               Prudente Refeições Ltda.                                  Prudente Refeições Ltda.   
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Documento Principal

Número do Protocolo

17/047.740-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J173758294425

Data

10/01/2017

055.985.916-34 EDER RIBEIRO DIAS

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Secretaria de Governo da Presidência da República
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Relatório de Filiais Abertas

06/02/2017

Informamos que, do processo 17/047.740-1 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 6214259 em 06/02/2017 da
empresa 3120397472-2 PRUDENTE REFEICOES LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE ENDEREÇO

3190251543-3 RUA RUI BARBOSA 175    -  BAIRRO FATIMA  CEP 36570-000  -  VICOSA/MG

3190251544-1 RUA DO CARAPUCA 38    -  BAIRRO ESPLANADA  CEP 30280-030  -  BELO HORIZONTE/MG

3190251545-0 RUA VINTE E DOIS 1859    -  BAIRRO SETOR SUL  CEP 38300-013  -  ITUIUTABA/MG

3190251546-8 RUA SAO DOMINGOS 96    -  BAIRRO ALVORADA  CEP 35588-000  -  ARCOS/MG
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PRUDENTE REFEICOES LTDA, de nire
3120397472-2 e protocolado sob o número 17/047.740-1 em 10/01/2017, encontra-se registrado na
Jucemg sob o número 6214259, em 06/02/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Kassia
Maria Cardoso de Paula. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

055.985.916-34 EDER RIBEIRO DIAS

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

055.985.916-34 EDER RIBEIRO DIAS

Belo Horizonte. Segunda-feira, 06 de Fevereiro de 2017
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

KASSIA MARIA CARDOSO DE PAULA594.002.346-00

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. Segunda-feira, 06 de Fevereiro de 2017
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Minas gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo quarta-feira, 09 de agosto de 2017 – 29 

ExTRATO DO CONTRATO AGÊNCIA TRANSFuSIONAL 
Nº 074/17
Partes: FuNDAÇÃO HEMOMINAS e a SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE LAvRAS, com sede no Município 
de Lavras/MG, vinculado ao Hemonúcleo de São João Del 
Rei . Objeto: Prestação de serviços hemoterápicos . vigência: 
07/08/2017 a 06/08/2022.

ExTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTuA Nº 
35/17
Partes: FuNDAÇÃO HEMOMINAS e a ASSOCIAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ITAJuBá – AISI FMIT HE – 
HOSPITAL ESCOLA DA FACuLDADE DE MEDICINA DE 
ITAJuBá . Objeto: Atendimento dos portadores de coagulopatia 
hereditária no Município e em sua área de abrangência . vigên-
cia: 07/08/2017 a 06/08/2022.

ExTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIvO AO CON-
TRATO Nº 9074.584/16
Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa ECOSYS-
TEM PRESERvAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA . 
Objeto: Prorroga a vigência do contrato original por 12 
(doze) meses, a partir de 24/08/2017. Dotação Orçamentária: 
2321 .10 .302 .018 .4037 .339039 .99 – Fonte 10 .1 .

ExTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL Nº 089/13
Partes: FuNDAÇÃO HEMOMINAS e a SANTA CASA MISE-
RICÓRDIA DE LAvRAS . Resolvem de comum acordo, res-
cindir o contrato, com fundamento na Cláusula Oitava, dando 
por satisfeitas todas as suas cláusulas e condições . Assinatura: 
07/08/2017.

ExTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 
9140.118/17
Partes: FuNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa ABBOTT 
LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA . Registra a rescisão uni-
lateral do contrato ocorrida em 27/07/2017, com fundamento no 
art. 78, XII c/c 79, I da Lei 8.666/93. Assinatura: 07/08/2017.

12 cm -08 995458 - 1

fundação HoSpitalar do 
eStado de minaS GeraiS

 ExTRATO TERMO ADITIvO DA FuNDAÇÃO HOSPITA-
LAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

Espécie: 1º Termo aditivo ao Contrato firmado entre a FHE-
MIG/ HRBJA e o (a) Intervent Cardiologia e Angiologia Inter-
vencionista Ltda .
 Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) 
meses .
 valor: R$ 19 .000,00 (total estimado)
 Vigência: 18/08/2017 até 17/08/2018.
 Número do Processo: 057/16 Modalidade: PREL.
Dotação Orçamentária: 2271 .10 .302 .041 .4099 .0001
Objeto de gasto: 339039-99, F 10 .1
Data de Assinatura: 08/08/2017

3 cm -08 995445 - 1
A FHEMIG - INSTITuTO RAuL SOARES – torna público que 
fica adiado para o próximo dia útil, ou seja, dia 16 de agosto 
de 2017 às 09:00 horas o PREGÃO ELETRÔNICO processo 
0508022-12/2017 referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS EM APARELHOS DE ESFIGMOMANÔME-
TROS, em virtude do feriado e decretação de ponto facultativo 
nos dias 14 e 15, por determinação do Senhor governador, maio-
res informações site www .compras .mg .gov .br ou setor de supri-
mentos do IRS (31) 3239 .9931 ou pelo e-mail irs .compras@
fhemig .mg .gov .br .

2 cm -08 995226 - 1

Secretaria de eStado de 
adminiStração priSional

SECRETARIA DE ESTADO DE 
ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

HOMOLOGAÇÃO
 Pregão Eletrônico nº 135/2017. Objeto: Prestação de serviço 
para fornecimento contínuo de refeição e lanches prontos, na 
forma transportada, ao Presídio do Serro/MG. Homologo o jul-
gamento do processo licitatório à empresa Helton Silva-EPP. no 
lote único, no valor de R$ 379 .952,28, conforme decisão da Pre-
goeira . Subsecretaria de Inovação e Logística, Marcio Fernan-
des Guimaraes Junior . Belo Horizonte, 08 de agosto de 2017 .

2 cm -08 995466 - 1
 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 

PRISIONAL - ATO DE ANuLAÇÃO DE PuBLICAÇÃO 
DO CONTRATO Nº 339039 .03 .2438 .04 .17

PARTES EMG/SEAP e EMPRESA PRUDENTE REFEIÇÕES 
LTDA: Torna-se sem efeito a Publicação no jornal “Minas 
Gerais” de 06/05/2017, página 39, coluna 04. SIGNATÁRIOS: 
Washington Clark dos Santos e Eder Ribeiro Dias .

2 cm -08 995018 - 1
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 

PRISIONAL - ExTRATO DE TERMO 
ADITIvO Nº 339039 .03 .2650 .02 .17

PARTES: EMG/SEAP E EMPRESA ELDORADO REFEI-
ÇÕES LTDA . ESPECIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 
prestação de serviço para fornecimento de alimentação, na 
forma administrada, em benefício dos servidores e dos senten-
ciados da Penitenciária José Maria Alkimin . OBJETO: a) A alte-
ração do anexo II do contrato, com o acréscimo no quantitativo 
de 16,37% na planilha dos sentenciados. VALOR: O valor glo-
bal do contrato, em virtude do acréscimo em tela, passará a ser 
de R$ 10 .438 .129,75 . DOTAÇÃO ORÇAMENTáRIA: Nº 14
51 .06 .421 .208 .4601 .0001 .339039 .03 .0 .10 .1 . SIGNATáRIOS: 
Washington Clark dos Santos, Wilson Gomes da Silva Junior e 
Emílio David Celini. Assinatura em: 08/08/2017. 

3 cm -08 995093 - 1

Secretaria de eStado de 
SeGurança pÚblica

 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGuRANÇA PÚBLICA
 RETIFICAÇÃO DE AvISO DE LICITAÇÃO

 Modalidade: Pregão Eletrônico n° 73/2017.
 Objeto: Prestação de serviço para preparação, produção e forne-
cimento contínuos de refeição e lanches, dentro das instalações 
do Centro Socioeducativo Ipatinga .Abertura Dia 23/08/2017, 

as 10:00hrs, no site O edital poderá ser obtido no mesmo site . 
O cadastramento de propostas inicia-se no momento em que for 
publicado o edital no portal de compras do Estado de Minas 
Gerais e encerra-se, automaticamente, na data e hora marca-
das para realização da sessão do pregão . Secretaria de Estado 
de Segurança Pública - Rodovia Papa João Paulo II, n° 4143- 
Edifício Minas, 3°andar - Serra verde - Cidade Administrativa . 
Belo Horizonte, 08 de agosto de 2017 .

3 cm -08 995402 - 1

fundação de educação para o 
trabalHo de minaS GeraiS

AvISO DE CHAMADA PÚBLICA
A uTRAMIG comunica aos interessados que realizará a cha-
mada pública 01-2017 para aquisição de café, em atendimento 
à política estadual de aquisição de alimentos da Agricultura 
Familiar . Edital no sitewww .compras .mg .gov .brno link do Pro-
grama. A chamada ocorrerá dia 05/09/2017 às 09h30m na Sede 
da uTRAMIG e a participação, habilitação e envio de propostas 
de venda devem seguir o edital de chamada pública e legislação 
do PAAF . Informações pelo telefone (31) 3263-7512 B . Hte ., 
07/08/2017.

2 cm -08 995404 - 1

departamento de edificaçõeS e eStradaS 
de rodaGem de minaS GeraiS

 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE 
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DEER/MG 
-Edital nº 016/2017 – Processo: 00028531-2301-2017 - Julga-
mento de Habilitação - O Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação torna público que foram habilitadas as licitantes: LCM 
Construção e Comércio S/A., M.A. Engenharia LTDA., Cons-
trutora Araújo Falcão Ltda ., Construtora Centro Leste Enge-
nharia Ltda ., Ipê Engenharia Ltda ., Engenharia e Construtora 
Araribóia Ltda., Vilasa Construtora Ltda., Contek Engenharia 
S.A., Tamasa Engenharia S.A., Consórcio Conata – Itamaracá – 
Infracon (Conata Engenharia Ltda ., Construtora Itamaracá Ltda . 
e Infracon Engenharia e Comércio Ltda .) ., Seisan Engenharia 
e Construções Ltda ., Construtora Teme Ltda ., Engecom Enge-
nharia e Comércio Ltda . . Asel Construções Rodoviárias Ltda ., 
Construtora Asteca Ltda ., Lomae Máquinas e Empreendimentos 
Ltda., Consórcio Wantec / Ampara (Construtora Wantec Ltda e 
Ampara Construções Ltda) . e Ethos Engenharia de Infraestru-
tura S/A., e inabilitadas as sociedades: Construtora Contorno 
Ltda., Consórcio MSL Construções – Horizonte (MSL Constru-
ções Eireli ME e Horizonte Construtora Ltda .), Cadros Enge-
nharia e Construções Ltda . e FZR Engenharia e Construções 
Ltda ., na licitação objeto do edital em epígrafe . A partir desta 
publicação fica aberto prazo de (05) cinco dias úteis para inter-
posição de recursos e a documentação estará à disposição dos 
interessados na Assessoria de Licitações, para análise .

 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE 
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DEER/MG 
- Edital nº 027/2017 – Processo: 00028561-2301-2017 - Julga-
mento de Habilitação - O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação torna público que foram habilitadas as licitantes: S . 
Franco Construtora Ltda .; Construtora Centro Leste Engenharia 
Ltda .; Construtora Marins Ltda .; Engenharia e Construtora Ara-
ribóia Ltda.; Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.; Contek 
Engenharia S .A .; ASEL Construções Rodoviárias Ltda .; Senic – 
Serviços de Engenharia Indústria e Comércio Ltda.; Consórcio 
MSL Construções - Horizonte ( MSL Construções Eireli ME e 
Horizonte Construtora Ltda .); ABRIL Construções e Serviços 
Ltda.; ETHOS Engenharia de Infraestrutura S/A.; Construtora 
Terrayama Ltda .; Companhia da Obra Engenharia e Constru-
ções Eireli; Cadros Engenharia e Construções Ltda .; Tranal – 
Engenharia e Transportes Ltda.; Consórcio Conata / Itamaracá / 
Infracon – Manutenção Diamantina (Conata Engenharia Ltda .; 
Construtora Itamaracá Ltda . e Infracon Engenharia e Comércio 
Ltda .) e Engecom Engenharia e Comércio Ltda .; e inabilitadas 
as sociedades empresárias: Consórcio Wantec / Ampara (Cons-
trutora Wantec Ltda . e Ampara Construções Ltda .), Construtora 
Contorno Ltda, LCM Construção e Comércio S/A e FZR Enge-
nharia e Construções Ltda ., na licitação objeto do edital em epí-
grafe. A partir desta publicação fica aberto prazo de (05) cinco 
dias úteis para interposição de recursos e a documentação estará 
à disposição dos interessados na Assessoria de Licitações, para 
análise .

 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE 
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DEER/
MG - CONTRATANTE: Departamento de Edificações e Estra-
das de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DEER/MG. Con-
tratada: CONSTRuTORA WANTEC LTDA . Instrumento: 
Ordem de Início em 02/08/2017 ao Contrato: PRC-22.013/17. 
Implantação e pavimentação do Contorno de Itapecerica, seg-
mento – 1, extensão 3,54 km, da Rodovia MG/164. Processo: 
93.171/16-0.

 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE 
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DEER/MG 
– HOMOLOGAÇÂO - Objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva 
de veiculos das marcas Ford Leve e Fiat, pertencentes à frota 
do DEER/MG ou que vierem a ser incorporados, a serviço ou 
em trânsito na 17°RegionaI, incluindo fornecimento de compo-
nentes, acessórios e peças genuínas e/ou originais, por conta da 
contratada, por um período de 12 meses . PREGAO ELETRO-
NICO N°: 2301717-0007/2017 Processo SIGED N°: 00012733-
2301/2017 - O Engenheiro Regional da 17a RRG (Ponte Nova/
Caparaó) do Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais DEER/MG, no uso de suas atri-
buições e baseado nas informações do processo em epigrafe, 
HOMOLOGA os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico 
2301717-0007/2017, conforme abaixo:
Lote 01 — Fiat Leve - Empresa vencedora: Pneutex Ltda-EPP
CNPJ: 16.873.226/0001-37 - Com desconto de 13%
Lote 02 _Ford Leve- Empresa vencedora- Pneutex Ltda-EPP
CNPJ: 16.873.226/0001-37 - Com desconto de 18,4%

 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE 
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DEER/MG 
- Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais . Contratada: Contécnica Consul-
toria Técnica Ltda . Instrumento: Termo de Aditamento PRC-06 
ao Contrato PRC-24.011/11. Objetos: Fica alterada a redação do 
item 1 .1 da Cláusula I, passando a vigorar com a redação discri-
minada à fl.433, do Processo n.º 31336/17-1 (8078-2301-2017). 
II – Fica suprimido o subitem 3 .7 da Cláusula III . III – Fica 
incluído o item 3 .10 na Cláusula III, que incorpora ao contrato 
os efeitos da Lei Estadual n.º 22.288/16, relativos à extinção da 

Taxa de Gerenciamento de Obras - TGO . Iv - O prazo de execu-
ção do contrato fica prorrogado por mais 162 (cento e sessenta 
e dois) dias consecutivos. O prazo de vigência do contrato fica 
prorrogado até o dia 31 .03 .18 .
 Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais . Contratada: Construtora Bar-
bosa Mello S/A. Interveniente: SETOP. Instrumento: Termo de 
Aditamento PRC-04 ao Contrato 170/2013. Objetos: I - Fica o 
prazo de execução do contrato prorrogado por mais 31(trinta 
e um) dias consecutivos . II - Ficam incluídos na Planilha de 
Preços, objeto do contrato n.º 170/2013 ora aditado, alterada 
na forma do PRC-02 (TA n.° 002, fl. 478), e do PRC-03 (TA 
nº 003, fl.718),os seguintes preços unitários, acostado ao pro-
cesso nº 84002-2301-2017, compostos segundo os níveis vigen-
tes em JAN/2013. III - O valor contratual original, mantido no 
PRC -02 e do PRC – 03, de R$96.188.576,79, fica acrescido de 
R$3 .025 .010,55, passando a totalizar R$99 .213 .587,34 .
 Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais . Contratada: GEMADI Enge-
nharia e Construções Ltda . Interveniente: SETOP . Instrumento: 
Termo de Aditamento PRC-02 ao Contrato 035/2016. Objetos: 
I – Inclusão dos serviços relacionados no Processo n .º 51578-
2301-2017. II - O valor estabelecido de R$798.006,92, fica 
acrescido de R$92 .618,03, passando a totalizar R$890 .624,95, 
com preços iniciais de JUL/2016.
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Secretaria de eStado de 
tranSporteS e obraS pÚblicaS

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 5191000085/2016; 
Convenentes: MGI e o Município de Malacacheta, com interve-
niência da SETOP; Objeto: alterar o plano de trabalho, ampliar 
a meta e prorrogar vigência; Vigência: 02/06/2018. Assinatura: 
08/08/2017.

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Convênio nº 130/14; Conve-
nentes: SETOP e o Município de Maravilhas; Objeto: prorrogar 
vigência; Vigência: 03/09/2018. Assinatura: 08/08/2017.
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Secretaria de eStado de educação

Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
– PNAE
A Caixa Escolar Joel Ayres Bezerra, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 18/08/2017, 
às 17:00 horas, Processo Licitatório 01/2017, Modalidade Con-
vite para aquisição de Gêneros Alimentícios com Recursos do 
PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da E .E . Waldemar Araújo, localizada 
à Rua Joaquim Serra n° 177 - Contria – Corinto/MG – CEP: 
39 .200-000, telefone (38) 3751-6056, e-mail: escola .140694 .@
educacao.mg.gov.br até o dia 18/08/2017 às 16:00 horas.
Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
– PNAE
A Caixa Escolar Basílio Francisco xavier, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
16/08/2017, às 14:00 horas, Processo Licitatório 03/2017, 
Modalidade Convite para aquisição de Gêneros Alimentícios 
com Recursos do PNAE . Os interessados poderão obter infor-
mações e cópia do edital completo na sede da E.E. Basílio Fran-
cisco xavier, localizada na Avenida Basílio Francisco xavier 
nº 11 - Estiva - Curvelo/MG – CEP: 35.790-000, telefone (38) 
3728-2008, e-mail: escola .140899@educacao .mg .gov .br até o 
dia 15/08/2017 às 17:00 horas.
Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
– PNAE
A Caixa Escolar Major Clarindo de Paiva, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
15/08/2017, às 14:00 horas, Processo Licitatório 02/2017, 
Modalidade Convite para aquisição de Gêneros Alimentí-
cios (carne) com Recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da E.E. 
Major Clarindo de Paiva, localizada na Rua Pedro Lana n° 240 
- Corinto/MG – CEP: 39.200-000 – telefone (38) 3751-1719, 
e-mail: majorclarindo1@yahoo.com.br até o dia 14/08/2017 às 
15:00 horas .
 Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura 
Familiar
A Caixa Escolar Nossa Senhora das Dores realiza Chamada 
Pública n°: 02/2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e 
informais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 
27 da Resolução FNDE n° 26/2013, alterada pela Resolução 
FNDE n° 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 
28/08/2017, às 08:00 horas, na E.E. Nossa Senhora das Dores, 
localizada na Avenida Getúlio vargas n°: 150 - Joaquim Felí-
cio/MG – CEP: 39.240-000 – Telefone (38) 3757-1155, e-mail: 
escola .141178@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
 Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura 
Familiar
A Caixa Escolar Nossa Senhora das Dores realiza Chamada 
Pública n°: 03/2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e 
informais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 
27 da Resolução FNDE n° 26/2013, alterada pela Resolução 
FNDE n° 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 
28/08/2017, às 09:00 horas, na E.E. Nossa Senhora das Dores, 
localizada na Avenida Getúlio vargas n°: 150 - Joaquim Felí-
cio/MG – CEP: 39.240-000 – Telefone (38) 3757-1155, e-mail: 
escola .141178@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Interventor Alcides Lins realiza Chamada 
Pública nº: 02/2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 
27 da Resolução FNDE nº 26/2013, alterada pela Resolução 
FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 
30/08/2017, às 16:00 horas, na E.E. Interventor Alcides Lins, 
localizada na Praça Professor Claudovino de Carvalho n°: 358 
– Curvelo/MG – CEP: 35.790-000 – Telefone (38) 3721-9143, 
e-mail: escola .140774@educacao .mg .gv .br . Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
http:// www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
Extrato de Edital para Chamada Pública - Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Presidente Juscelino realiza Chamada Pública 

nº: 04/2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 
27 da Resolução FNDE nº 26/2013, alterada pela Resolução 
FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 
30/08/2017, às 08:00 horas, na E.E. Deputado Renato Azeredo, 
localizada na Rua Dr . Paulo Salvo n°: 123 - Presidente Jusce-
lino/MG - CEP: 39.245-000- Telefone (38) 3724-1262, e-mail: 
escola.24619.financeiro@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
http:// www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br. 
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A Caixa Escolar Manoel Gonçalves Boaventura torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
18/08/2017, às 09:00h Processo licitatório nº 07/2017, Modali-
dade Convite para aquisição de gêneros alimentícios não pere-
cíveis (açúcar, arroz, extrato de tomate, farinha de mandioca, 
farinha de trigo, fermento químico, macarrão, óleo e sal) com 
recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da EE Manoel Gonçalves 
Boaventura, localizada na rua Miguel veloso n° 180 – Arapuá 
-MG – CEP 38860-000 – Telefone (034) 38561245, e-mail: 
escola.118419@educacao.mg.gov.br até o dia 17/08/2017, às 
17 h 00min .
A Caixa Escolar “DONA ROSARINHA” realiza Chamada 
Pública nº 03/2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da 
Resolução FNDE nº 26/2013, alterada pela Resolução. 04/2015, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 30/08/2017 (quarta 
– feira) às 11:00 horas na EE Padre José André Caldeira Coim-
bra, localizada na Praça Tiradentes n° 144 – Bairro Centro – 
CEP 38.750-000 – Cidade Presidente Olegário/MG, Telefone 
(034) 3811-1321, e-mail: escola .119121@educacao .mg .gov .
br . . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da Internet: http://portal.educacao.mg.gov.br/agf.
A Caixa Escolar vicente Ferrer de Araújo torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 22 
de agosto de 2017, às 8 horas, Processo licitatório nº11/2017, 
Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da EE Professora Elza Car-
neiro Franco, localizada na R . Escolástica Alves Landim n° 
s/n – Bairro Santo Antônio – CEP: 38700546 – Telefone (034) 
38213188, e-mail: escola .119008@educacao .mg .gov .br até o 
dia 21/08/2017, às 11h10.
A Caixa Escolar vicente Ferrer de Araújo realiza Chamada 
Pública nº 03/2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 27 
da Resolução FNDE nº 26/2013, alterada pela Resol. 04/2015, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 31/08/2017, às 
11h, abertura dia 01/09/2017 às 8h na EE Professora Elza Car-
neiro Franco, localizada na R . Escolástica Alves Landim n° 
s/n – Bairro Santo Antônio – CEP 38700546 – Telefone (034) 
38213188, e-mail: escola .119008 @educacao .mg .gov .br . Os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da Internet: http://portal.educacao.mg.gov.br/agf.
A Caixa Escolar Professor Nito torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 14 de /09/2017, 
às 08:00 horas, Processo licitatório nº 09/2017, Modalidade 
Concorrência para contratação de pessoa jurídica para execução 
de obras de reforma e/ou ampliação. Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
Monsenhor Fleury, localizada na Rua Padre Antônio de Oliveira 
n°411 – Patos de Minas-MG – CEP 38702-088 – Telefone (34) 
3821-3079, e-mail: escola .118966@educacao .mg .gov .br até o 
dia 13/09/2017, às 12 h 00 min.
A Caixa Escolar Professor Nito torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 06 de setembro 
de 2017, às 08:00 horas, Processo licitatório nº 08/2017, Moda-
lidade Convite, para Aquisição de Gêneros Alimentícios com 
recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da EE “Monsenhor Fleury”, 
localizada na Rua Padre Antônio Oliveira n° 411, bairro: vila 
Garcia - Patos de Minas - MG – CEP 38702-088 – Telefone 
(034) 3821-3079, e-mail: escola .118966@educacao .mg .gov .br 
até o dia 05/09/2017 ás 12:30 horas.
A caixa Escolar Nossa Senhora da Piedade torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
23/08/2017, ás 08h:00m, Processo licitatório nº 10/2017, Moda-
lidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios perecí-
veis com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da Escola 
Estadual Nossa Senhora da Piedade, localizada na Rua João 
Pacheco n º 620, bairro Ginásio, da cidade de Lagoa Formosa/
MG, CEP: 38 .720-000 – Telefone (34) 3824-2145, e-mail: 
escola118664@educacao.mg.gov.br. Até o dia 22/08/17 ás 16 
horas e 30 minutos .
A caixa Escolar Nossa Senhora da Piedade torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
23/08/2017, ás 10h:00m, Processo licitatório nº 11/2017, Moda-
lidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios não pere-
cíveis com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da Escola Esta-
dual Nossa Senhora da Piedade, localizada na Rua João Pacheco 
n º 620, bairro Ginásio, da cidade de Lagoa Formosa/MG, CEP: 
38 .720-000 – Telefone (34) 3824-2145, e-mail: escola118664@
educacao.mg.gov.br. Até o dia 22/08/17 ás 16 horas e 30 
minutos .
A Caixa Escolar Eustáquio José da Silva torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 21 de 
agosto de 2017, às 09:00 horas, Processo licitatório nº 06/2017, 
Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da EE Eustáquio José da 
Silva , localizada na Rua Principal s/ n°– Povoado de Alagoas 
– CEP 38 .700-00 Patos de Minas-MG – Telefone (034)3859-
8030, e-mail: escola .342483@educacao .mg .gov .br  . Até o dia 
18/08/2017, das 8:00 às 12:00hs.
A Caixa Escolar Eustáquio José da Silva realiza Chamada 
Pública nº 02/2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais 
e Informais deverão apresenta a documentação prevista artigo 
26 da Resolução FNDE nº 26/2013, para habilitação e Projeto 
de Venda até o dia 31/08/2017, às 09:00hs, na EE Eustáquio 
José da Silva, localizada na Rua Principal s/ n° Alagoas CEP 
38 .700-00 Patos de Minas - MG Telefone (034) 3859-8030,e-
mail: escola .342483@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponível na página da Internet: 
http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.br.
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DIáRIO DO ExECuTIvO
Governo do Estado

Governador: Fernando Damata Pimentel

Leis e Decretos

DECRETO Nº 47 .169, DE 4 DE ABRIL DE 2017 .DE 2017 .

Altera o Decreto nº 45 .559, de 3 de março de 2011, 
que dispõe sobre a organização e atribuições do Con-
selho Estadual de Saúde e dá outras providências .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe 
confere o inciso vII do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto na Lei Federal 
nº 8 .080, de 19 de setembro de 1990, na Lei Federal nº 8 .142, de 28 de dezembro de 1990, e art . 39 
da Lei nº 22 .257, de 20 de julho de 2016,

DEcrEtA:

Art . 1º – O art . 3º do Decreto nº 45 .559, de 3 de março de 2011, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art . 3º – O CES compõe-se de cinquenta e dois membros titulares, com respectivos 
suplentes, que representarão as entidades designadas neste decreto .”

Art . 2º – O inciso III do § 3º do art . 3º do Decreto nº 45 .559, de 2011, passa a vigorar 
acrescido das alíneas de “o” a “v”:

“Art . 3º – ( . . .)
§ 3º – ( . . .)
III – ( . . .)
o) dois representantes titulares e dois suplentes do Movimento de Reintegração das Pes-

soas Atingidas pela Hanseníase – MORHAN;
p) dois representantes titulares e dois suplentes da Central dos Movimentos Populares 

– CMP;
q) um representante titular e um suplente da união Estadual por Moradia Popular 

– uEMP;
r) um representante titular e um suplente do Fórum Mineiro de Saúde Mental – FMSM;
s) um representante titular e um suplente do Coletivo de Bissexuais e Lésbicas – Cole-

tivo BIL ;
t) um representante titular da Associação Mineira do AvC – AMAvAC –, e um suplente 

da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia – ABRALE;
u) um representante titular da Associação Mineira Portadores de Doenças Inflamatórias e 

Intestinais – AMDII –, e um suplente do Transplante Pela vida em MG – TRANSvIDA;
v) um representante titular da Associação Mineira de Apoio a Portadores de Esclerose 

Múltipla – AMAPEM –, e um suplente da Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica de 
MG – ARELA-MG .” .

Art . 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 4 de abril de 2017; 229º da Inconfidência 

Mineira e 196º da Independência do Brasil .

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

DECRETO Nº 47 .170, DE 4 DE ABRIL DE 2017 .

Remaneja valores de DAD, FGD e GTE unitá-
rios das Secretarias de Estado que menciona para 
a Secretaria de Estado Extraordinária de Desenvol-
vimento Integrado e Fóruns Regionais e dá outras 
providências .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe 
confere o inciso vII do art . 90 da Constituição do Estado e o art . 31 da Lei Delegada nº 174, de 26 
de janeiro de 2007,

DEcrEtA:

Art . 1º – Ficam remanejadas para a Secretaria de Estado Extraordinária de Desenvolvi-
mento Integrado e Fóruns Regionais – Seedif:

I – 208,96 (duzentas e oito vírgula noventa e seis) unidades de DAD-unitário, 21,00 (vinte 
e uma) unidades de FGD-unitário e 49,00 (quarenta e nove) unidades de GTE-unitário dos quantitati-
vos destinados à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag;

II – 8,50 (oito vírgula cinquenta) unidades de DAD-unitário do quantitativo destinado à 
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais – Seccri;

III – 5,00 (cinco) unidades de DAD-unitário do quantitativo destinado à Ouvidoria Geral 
do Estado – OGE .

Parágrafo único – Em decorrência dos remanejamentos de que trata o caput :
I – os quantitativos totais de DAD-unitário atribuídos à Seedif, Seccri, OGE e Seplag pas-

sam a corresponder, respectivamente, a 267,87 (duzentas e sessenta e sete vírgula oitenta e sete) uni-
dades, 939,94 (novecentas e trinta e nove vírgula noventa e quatro) unidades, 139,66 (cento e trinta e 
nove vírgula sessenta e seis) unidades e à 3 .868,35 (três mil oitocentas e sessenta e oito vírgula trinta 
e cinco) unidades;

II – os quantitativos totais de FGD-unitário atribuídos à Seedif e Seplag passam a corres-
ponder, respectivamente, a 27,00 (vinte e sete) unidades e à 1 .921,82 (mil novecentas e vinte e uma 
vírgula oitenta e duas) unidades;

III – os quantitativos totais de GTE-unitário atribuídos à Seedif e Seplag passam a cor-
responder, respectivamente, a 57,00 (cinquenta e sete) unidades e à 974,00 (novecentas e setenta e 
quatro) unidades;

Iv – os itens I .2 .1, I .13 .D, I .15 e I .27 .1 do Anexo I do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro 
de 2011, passam a vigorar com as alterações constantes do Anexo I deste decreto;

V – a lotação dos cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e das gratifica-
ções temporárias estratégicas identificadas nos termos do Anexo II fica alterada, observada a corres-
pondência estabelecida no referido Anexo, mantidos os atuais ocupantes .

Art . 2º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 4 de abril de 2017; 229º da Inconfidência 

Mineira e 196º da Independência do Brasil .

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

comuNicADo

Por determinação do Senhor Governador FErNANDo DAmAtA PimENtEL, o Secretário de Estado 
de Governo comunica os seguintes dias de feriados e estabelece os dias de ponto facultativo no ano de 
2017, nas repartições públicas estaduais:
- 13 de abril – quinta-feira (ponto facultativo);
- 14 de abril – sexta-feira santa (feriado nacional);
- 21 de abril – sexta-feira, Tiradentes (feriado nacional);
- 1º de maio – segunda-feira, Dia do Trabalho (feriado nacional);
- 15 de junho – quinta-feira, Corpus Christi (feriado oficial);
- 16 de junho – sexta-feira (ponto facultativo);
- 14 de agosto – segunda-feira (ponto facultativo);
- 15 de agosto – terça-feira, em Belo Horizonte e demais cidades do Estado nas quais o Poder Executivo 
Municipal tenha decretado feriado em comemoração à Assunção de Nossa Senhora (feriado municipal);
- 7 de setembro – quinta-feira, Independência do Brasil (feriado nacional);
- 8 de setembro – sexta-feira (ponto facultativo);
-12 de outubro – quinta-feira, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil (feriado nacional);
- 13 de outubro – sexta-feira (ponto facultativo);
- 1 de novembro – quarta-feira, Dia do Servidor Público (ponto facultativo);
- 2 de novembro – quinta-feira, Finados (feriado nacional);
- 3 de novembro – sexta-feira (ponto facultativo);
- 15 de novembro – quarta-feira, Proclamação da República (feriado nacional);
- 08 de dezembro – sexta-feira, em Belo Horizonte e demais cidades do Estado nas quais o Poder Execu-
tivo Municipal tenha decretado feriado em comemoração à consagração à Imaculada Conceição (feriado 
municipal);
- 25 de dezembro – segunda-feira, Natal (feriado nacional) .

Ficam ressalvados os serviços de natureza médico-hospitalar, de segurança pública, os das unidades de 
Atendimento Integrado – uAI, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, os da Fun-
dação Tv Minas Cultural e Educativa e os dos Museus, considerados imprescindíveis a critério das auto-
ridades competentes .

oDAir JoSÉ DA cuNHA
Secretário de Estado de Governo

juridico2
Realce

juridico2
Realce

juridico2
Realce
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Segurança Pública

Governança

 

Memorando.SESP/GOV.nº 5/2017

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2017.

Para: Danilo Emanuel de Oliveira Santos de Treminio Salas

          Subsecretário de Atendimento Socioeduca�vo 

 

  A/C: Diego Mailson da Silva Corrêa

          Diretor de Gestão Operacional da SUASE

 

  
  Assunto: Posicionamento quanto a Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico 73/2017
  

Senhor Subsecretário,

Encaminho Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico 73/2017, cujo objeto é o serviço de fornecimento de refeições e lanches
para o Centro Socioeducativo de Ipatinga, para que esta Subsecretaria analise, posicione e justifique quanto aos
questionamentos a seguir:

"Do orçamento subfaturado - objeto licitado há três anos com o valor superior ao orçado agora - irregularidade";
"Da vedação à subcontratação - exceção para manufatura dos pães - exigência desarrazoada e abusiva - contradição -
ilegalidade";
" Do prazo para alteração do quantitativo a ser fornecido - absurdo - impraticável";
"Da coleta de amostras - degustação - exigência de refeições além das já reservadas para eventual análise laboratorial -
exigência abusiva - ilegalidade";

Solicito especial atenção, devido o cumprimento do § 1° do Art. 11 do Decreto Estadual 44786/2008.

Art. 11. Até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, contado na forma do parágrafo único do art. 10, qualquer
pessoa, inclusive licitante, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão.

§ 1º Caberá ao pregoeiro decidir sobre a pe�ção no prazo de vinte e quatro horas contados da sua protocolização,
apoiado pelo setor técnico responsável pela elaboração do edital ou pelo órgão jurídico, conforme o caso.

 

O posicionamento irá ser de suma importância para subsidiar a resposta da pregoeira ao licitante e futura disponibilização do
posicionamento no portal de compras.

Sem mais para o momento, reitero os votos de estima e consideração e me coloco a disposição para esclarecimento de
quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Servidora, em 16/08/2017, às 14:35, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0001792 e o código CRC
9A2FF274.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Segurança Pública

Diretoria de Gestão Operacional

 

Memorando.SESP/DGO.nº 1/2017

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2017.

Para: Francielle de Souza Florido

          Pregoeira

  
  Assunto: Posicionamento quanto a Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico 73/2017
  

Senhora Pregoeira,

 

 

Cumprimentando-a cordialmente, tendo em vista pedido de posicionamento quanto à impugnação ao Edital PE 73/2017,
conforme Memorando.SESP/GOV.nº 5/2017, temos a informar:

 

Em relação ao Item II.1 – Do orçamento subfaturado – objeto licitado há três anos com valor superior ao orçado agora –
irregularidade

 

Reiteramos que a metodologia u�lizada para a formação dos preços de referências con�dos nos editais de licitação para o
fornecimento de refeições aos Centro Socioeduca�vos é oriunda do Modelo de Gestão Estratégica de Suprimentos do
Estado de Minas Gerais, modelo este que observa as leis e normas gerais de licitações e contratos, execução orçamentária e
financeira, bem como o conjunto de regulamentos rela�vos aos processos de suprimentos do setor público, u�lizado
conforme diretriz do Governo, desde 2007.

 

Desta forma, o “Caderno de Aquisição e Contratação de Serviços para o Fornecimento de Refeições aos Presídios,
Penitenciárias e Centros Socioeduca�vos do Estado de Minas Gerais” contém diretrizes para a composição do Preço de
Refeições (Preço de Referência) u�lizado nos processos licitatórios, definindo-se ainda no caderno a competência para que
a SESP man�vesse as atualizações necessárias.

 

A composição de preços, para a obtenção dos valores unitários das refeições objeto deste Caderno, foi estruturada de
acordo com o racional de cálculo desenvolvido pelo Estudo Técnico de Serviços Terceirizados do Estado de São Paulo
(CADTERC), considerando os seguintes grupos:

 

Matéria-prima alimentar – gêneros e produtos alimen�cios.

Matéria-prima não alimentar – descartáveis individuais, descartáveis para preparo das refeições, produtos para
higienização e limpeza das instalações, utensílios e equipamentos u�lizados na produção.

Mão de obra para preparo e fornecimento das refeições.

Custos diversos – instalações �sicas, equipamentos, utensílios, consumo de água, energia, gás e análises
microbiológicas.

 

Com o obje�vo de aferir o Custo Alimentar, o Núcleo de Nutrição da Diretoria de Gestão Operacional/DGO da Subsecretaria
de Atendimento Socioeduca�vo realiza a pesquisa de preços para todos os itens alimentares e descartáveis que compõem o
contrato para fornecimento de alimentação.
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A par�r de outubro de 2015, devido a oscilação da inflação aplicada aos insumos que compõem o custo alimentar, a
pesquisa de preços passou a ser atualizada a cada 4 (quatro) meses, buscando uma melhor qualificação de preço e maior
transparência ao processo.

As pesquisas de preços, realizadas pelas nutricionistas da DGO/SUASE, encontram-se disponíveis no setor, para visualização,
consulta e subsidiar a instrução dos processos licitatórios e/ou renovação de contratos.

 

A Planilha de Licitações é o conjunto de planilhas que são u�lizadas na formação do preço de referência, contemplando o
�po de serviço a ser contratado (administrado ou transportado) e o número de comensais, para atendimento das unidades
prisionais ou socioeduca�vas. Esse conjunto de planilhas forma o custo final da refeição.

 

Desta forma, se o preço de referência de hoje encontra-se inferior ao apresentado há três anos, é porque os valores dos
produtos u�lizados na pesquisa encontram-se mais baixos, vindo, como decorrência, um valor menor.

 

Não há qualquer irregularidade a ser sanada nesse quesito.

 

Item II.2 – Do prazo para interposição da impugnação e pedido de esclarecimentos – prejuízo aos licitantes e interessados
– afronta à previsão da Lei nº 8.666/93 – ilegalidade dos itens 3.1 e 3.2

 

A determinação constante dos itens citados encontra amparo no art. 11 do Decreto nº 44.786/08, que regulamenta o
pregão na forma eletrônica e presencial, para aquisição de bens e serviços comuns, que prevê:

 

Art. 11. Até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, contado na forma do parágrafo único do art. 10, qualquer
pessoa, inclusive licitante, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão.

 

A Lei nº 8.666/93 é norma geral, cabendo aos estados legislar de forma específica a respeito da matéria. No caso em tela,
optou-se em Minas Gerais por prazo diferente da lei federal, o que é perfeitamente possível. Não obstante, o Decreto é
considerado legislação especial em face da Lei nº 8.666/93, tendo aquele primazia na aplicação dos seus disposi�vos.

 

Assim, o disposto no edital é perfeitamente legal, não cabendo análise de incons�tucionalidade do Decreto por parte deste
Órgão.

 

II.3 – Da vedação à subcontratação – exceção para manufatura dos pães – exigência desarrazoada e abusiva – contradição
– ilegalidade

 

A possibilidade de subcontratação é decisão da Administração Pública, desde que definidos seus parâmetros e que seja
devidamente jus�ficada.

 

No caso do PE73/2017, trata-se do fornecimento de alimentação em unidade de segurança pública. Não é possível permi�r
a entrada de terceiros, não relacionados no contrato de prestação de serviço ou sem qualquer vinculação formal. Excetuou-
se a manufatura dos pães, uma vez que seria desarrazoado exigir a montagem de padaria dentro da unidade, contudo os
lanches precisam ser feitos pela Contratada (ex: montagem do sanduíche). Tal medida é necessária uma vez que já houve
histórico de ingresso de substâncias ilícitas nos centros socioeduca�vos.

 

Ademais, o disposi�vo impugnado segue a orientação do TCU, segundo o qual, para se restringir a subcontratação, deve
haver jus�fica�va “discriminando inclusive quais itens (partes) do objeto poderão ser subcontratados” (TCU Acordão nº
3378/2012).

 

 II.4 – Do prazo para alteração do quan�ta�vo a ser fornecido – absurdo – impra�cável – irregularidade

 



21/08/2017 SEI/GOVMG - 0002416 - Memorando

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3028&infra_siste… 3/4

Os contratos de alimentação são gerenciados pelo sistema denominado “SIGA”, no  qual os quan�ta�vos só podem ser
solicitados com, no máximo, 48 (quarenta e oito horas) de antecedência. Contudo, pode ser que haja alteração no
quan�ta�vo da unidade, mo�vo pelo qual es�pulou-se o horário de alteração até as 09hs da manhã do dia da solicitação,
uma vez que o servidor administra�vo da unidade só chega em seu local de trabalho às 08:00hs. A equipe técnica pode ter
escala de trabalho até as 21horas. Os horários es�pulados para alterações são perfeitamente viáveis para preparação das
refeições, tendo em vista que a cozinha é administrada, ou seja, funciona dentro da própria unidade. O sistema registra o
número que foi pedido e, para acréscimo ou decréscimo, precisa de jus�fica�va por escrito do gestor. Assim, não merece
acolhida a alegação de “que a previsão do item 5 chega a ser maldosa e intenciona a aplicação de penalidades.” Frisamos
que o Centro Socioeduca�vo de Ipa�nga tem capacidade máxima de ocupação de 60 adolescentes, limite este es�pulado
por ordem judicial.

 

O horário para acréscimo do número de refeições até as 14:00hs rela�vas ao jantar também é perfeitamente viável,
considerando, novamente, que o número de acautelados no CSE Ipa�nga jamais pode ultrapassar o limite de 60
adolescentes, em razão de ação civil pública.

 

No que se refere ao ques�onamento rela�vo à solicitação, por e-mail, das refeições até as 19:00hs do dia anterior ao
fornecimento, no caso comprovado de falha ou inoperância no Sistema de Gerenciamento de Alimentação – SIGA, julgamos
procedente o pleito do impugnante tendo em vista o horário de expediente do setor administra�vo da Unidade.

 

Diante do exposto, solicitamos a publicação de re�ficação do Edital e Termo de Referência, para alterar a redação do
subitem 5, do Item V – Prazos de Execução e Local de Preparação e Fornecimento, do Termo de Referência para:

 

 

“5. Em decorrência da variação diária da população de adolescentes, as quan�dades de refeições a serem fornecidas serão
solicitadas pela Direção da Unidade Socioeduca�va à contratada, em requisição específica, por meio do SIGA (Sistema de
Gerenciamento de Alimentação) ou, em caso comprovado de falha ou inoperância no sistema, por e-mail, até as 18:00hs do
dia anterior ao fornecimento. Caso ocorra alteração no quan�ta�vo de adolescentes após este horário, será requisitado à
contratada o acréscimo ou decréscimo de refeições necessárias impreterivelmente até as 09:00hs do dia do fornecimento.
Ocorrendo ingresso de adolescentes após o almoço, a direção da Unidade Socioeduca�va requisitará o acréscimo de
refeições até as 14:00hs. A Unidade Socioeduca�va onde se encontra a cozinha administrada também ficará responsável
por avisar o/a responsável da cozinha, por meio de formulário específico, do aumento ou decréscimo no quan�ta�vo de
refeições, sendo almoço e lanche da tarde até às 09:00hs da manhã, e jantar e lanche noturno até às 14:00hs. Tal
formulário deverá, então, ser digitalizado e anexado no SIGA em local determinado, em conjunto às informações sobre
acréscimo ou decréscimo – e as respec�vas jus�fica�vas - e ao quan�ta�vo realizado, para fins de faturamento diário.   Em
caso de não funcionamento do SIGA, o formulário deverá ser encaminhado, via e-mail, para a Diretoria de Gestão
Operacional da SUASE.”

 

 

 II.5 – Da coleta de amostras – degustação – exigência de refeições além das já reservadas para eventual análise
laboratorial – exigência abusiva – ilegalidade

 

Nos termos do Manual ABERC (Associação Brasileira das Empresas de Refeições Cole�vas) de Prá�cas de Elaboração e
Serviço de Refeições para a Cole�vidade – 2015, a empresa contratada tem a obrigação de realizar diariamente a coleta de
amostras das refeições produzidas para atender às unidades socioeduca�vas e mantê-las armazenadas em suas
dependências. Tal obrigação tem o obje�vo de, caso haja suspeita de intoxicação alimentar, verificar falhas no processo de
produção das refeições através da análise microbiológica. É do interesse da empresa demonstrar que as refeições
fornecidas estão adequadas para o consumo, sendo tais amostras responsáveis por isso.

 

Desse modo, conforme previsão contratual, a contratada tem o dever de arcar com essa despesa, uma vez que consta sua
ocorrência de forma clara no edital, sobretudo para que esse custo seja levado em consideração pelas licitantes na hora da
formação das propostas (considerando como despesas diversas), não ocasionando, portanto, qualquer prejuízo às partes.

 

Contudo, assiste parcial razão à Impugnante ao ques�onar a redação “pelo menos duas refeições além do quan�ta�vo
solicitado, uma para degustação e outra para guarda da amostra”.
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Assim, reiteramos a solicitação feita por meio do Memorando GAB/SUASE nº 0802/2017 quanto à publicação de re�ficação
do Edital e Termo de Referência, para alterar a redação do item 28 do Termo de Referência para:

 

“28. Disponibilizar, por ocasião do fornecimento diário de cada refeição (almoço e jantar), (duas) refeições além do
quan�ta�vo solicitado, uma para pesagem e verificação da qualidade e outra para guarda da amostra pela CONTRATANTE,
totalizando 4 (quatro) amostras ao dia. As refeições u�lizadas como amostras deverão ser fornecidas pela CONTRATADA,
sem custo para a CONTRATANTE. É vedada a iden�ficação da refeição que servirá de amostra, cabendo à contratante
escolher, aleatoriamente, dentre o quan�ta�vo fornecido, qual será a refeição a ser u�lizada como amostra”.

 

E, ainda, em consequência da alteração supracitada, que seja alterada no Edital a redação do subitem 2.1, do item VIII –
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE, do Termo de Referência, para:

 

“2.1. Uma amostra des�nada para verificação da gramatura, apresentação, temperatura, composição e qualidade da
alimentação fornecida;”

 

Aproveitando o ensejo, encaminhamos anexo novo Termo de Referência com as alterações supramencionadas.

 

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos necessários.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Danilo Emanuel de Oliveira Santos de Tre, Subsecretário, em 18/08/2017, às
16:48, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de cer�ficado digital emi�do no âmbito da ICP-Brasil, com
fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
Nº de Série do Cer�ficado: 136722125932557960457731113389186430660

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0002416 e o código CRC
E64BB05D.

Referência: Processo nº 1690.01.0000163/2017-08 SEI nº 0002416

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

  

Processo nº 1690.01.0000163/2017-08

  

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

 

REF.: PREGÃO Nº 1691001 – 73/2017 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, neste
ato representado por sua Pregoeira, designada através da Resolução nº 48, de 09 de junho de 2017, do
Exmo. Secretário de Segurança Pública, publicada no “Minas Gerais” em 13 de junho de 2017, vem, em
razão da IMPUGNAÇÃO ao Ato Convocatório do Pregão em epígrafe, proposta pelo licitante “PRUDENTE
REFEIÇÕES LTDA”, inscrita no CNPJ sob o nº 42.947.333/0001-72, estabelecida na Rua Perite, 458,
Pompéia, Belo Horizonte MG, CEP 30.280-300, apresentar as suas razões, para ao final decidir, como
segue:

I - DO RELATÓRIO

Trata-se da análise da IMPUGNAÇÃO ao ato convocatório do PREGÃO Nº 1691001 – 73/2017, cujo objeto
refere-se à “Prestação de serviço para preparação, produção e fornecimento con�nuos de refeição e
lanches, dentro das instalações do Centro Socioeduca�vo de Ipa�nga”, obje�vando alteração do Edital
Licitatório, conforme explanado no documento em anexo.

II- PRELIMINARMENTE - DA TEMPESTIVIDADE

No que se refere à tempes�vidade, verifica-se que a impugnação atende às exigências previstas nos itens
3.2 e 3.2.1 do Edital, uma vez que o prazo para apresentação do documento em epígrafe findou-se em
18/08/2017 e que o mesmo foi encaminhado ao e-mail descrito no instrumento convocatório no dia
16/08/2017 às 13:43, vejamos:

3.2. Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º
(quinto) dia após a publicação do aviso do mesmo, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

3.2.1    O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao Pregoeiro, para o
e-mail licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br ou protocolizado junto ao Protocolo Geral, sito na
Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 4.413, Edi�cio Minas,
bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, no horário de 08h00min (oito) às 17h00min (dezessete)
horas, observado o prazo previsto no subitem 3.2 deste ato convocatório, fundamentando o
alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias. (grifo nosso)

 

O prazo descrito acima atende ao art. 11 do Decreto Estadual 44.786, de 19 de abril de 2008 que está em
vigor e que regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, nas formas presencial e
eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

III - DAS RAZÕES
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De forma obje�va, requer o licitante que:

1Reveja o valor máximo permi�do (valor de referência) para contratação, que realize, portanto, nova
pesquisa de mercado através de um “perito capacitado”, pois segundo o licitante a atual pesquisa foi
realizada através de “preços de ocasião”;

2Reveja o prazo para interposição da impugnação e pedido de esclarecimento, pois segundo o licitante a
“u�lização do prazo estabelecido no Decreto n° 44.786/2008 é ilegal” e que “afronta o previsto na Lei
Maior 8.666/93”.

3Reveja a exigência de vedação à subcontratação, de forma que os “ os termos que a redação do 12.1 do
edital ora impugnado deve ser refeita, de forma que a subcontratação não seja vedada para nenhuma
parte do objeto licitado”;

4Reveja o item 5 do tópico –PRAZOS DE EXECUÇÃO E LOCAL DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO do
Anexo I do Edital Licitatório. Segundo o licitante os prazos estabelecidos em caso de acréscimos e
decréscimos do quan�ta�vo de alimentação “ é impra�cável e completamente desarrazoada”;

5Reveja a redação con�da no item 28 do Tópico VII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA do Anexo I do Edital
Licitatório, que exige a disponibilização de 2 (duas) refeições (almoço e janta) além do quan�ta�vo
solicitado para degustação e outra para guarda de amostra. O licitante defende que a “exigência é
abusiva” e que “ se a Administração Pública realmente considera necessária tal degustação, deveria arcar
com os custos da mesma, e não transferir este ônus para futura contratada. ”;

IV - DO JULGAMENTO

Para subsidiar o julgamento desta pregoeira, foi disparado o Memorando.SESP/GOV.nº 5/2017 solicitando
posicionamento da Subsecretaria de Atendimento Socioeduca�vo, pois as alegações se restringem
principalmente à carácter técnico.

Em resposta à provocação encaminhada foi recebido, em 18/08/2017 às 16:48, o
Memorando.SESP/DGO.nº 1/2017 que demonstra que devem ser assis�dos parcialmente as alegações do
impugnante.

Sendo assim, a Administração Pública da SESP decide como segue:

1. Requer o licitante que reveja o valor máximo permitido (valor de referência) para contratação, que
realize, portanto, nova pesquisa de mercado através de um “perito capacitado”, pois segundo o
licitante a atual pesquisa foi realizada através de “preços de ocasião”;

Primeiramente, o impugnante refere-se a Subsecretaria que está realizando a licitação do Processo de
Compra 73/2017, cujo objeto é o serviço de fornecimento de refeições e lanches para o Centro
Socioeduca�vo de Ipa�nga como SEAP (Secretaria de Estado de Administração Prisional), o que cons�tui
um erro, pois a Secretária responsável pelos CSE é a SESP (Secretaria de Estado de Segurança Pública).

Quanto a composições dos preços para obtenção dos valores unitários das refeições, reitera a área
técnica que:

A metodologia u�lizada para a formação dos preços de referências con�dos nos editais de licitação
para o fornecimento de refeições aos Centro Socioeduca�vos é oriunda do Modelo de Gestão
Estratégica de Suprimentos do Estado de Minas Gerais, modelo este que observa as leis e normas
gerais de licitações e contratos, execução orçamentária e financeira, bem como o conjunto de
regulamentos rela�vos aos processos de suprimentos do setor público, u�lizado conforme diretriz
do Governo, desde 2007. (Memorando.SESP/DGO.nº 1/2017)

Essa metodologia foi desenvolvida por empresa especializada em consultoria, sendo capaz de determinar
a composição dos preços para obtenção dos valores unitários e globais das refeições, considerando em
seus cálculos os custos alimentares, não alimentares, mão de obra e custos diversos. Ou seja, para a
composição do preço de referência são u�lizados diretrizes fundamentadas e cálculos racionais e não
“preços de ocasião” conforme o impugnante afirma.

 A área técnica afirma também que:
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Com o obje�vo de aferir o Custo Alimentar, o Núcleo de Nutrição da Diretoria de Gestão
Operacional/DGO da Subsecretaria de Atendimento Socioeduca�vo realiza a pesquisa de preços
para todos os itens alimentares e descartáveis que compõem o contrato para fornecimento de
alimentação. (Memorando.SESP/DGO.nº 1/2017, grifo nosso)

Por conseguinte, a área reitera que “não há qualquer irregularidade a ser sanada nesse quesito” e no que
se refere ao valor orçado atualmente ser inferior ao apresentado há 3 (três) anos, é “porque os valores
dos produtos u�lizados na pesquisa encontram-se mais baixos, vindo, como decorrência, um valor
menor” e ainda se manifestou que as pesquisas “encontram-se disponíveis no setor, para visualização,
consulta e subsidiar a instrução dos processos licitatórios e/ou renovação de contratos”.

2. Requer o licitante que reveja o prazo para interposição da impugnação e pedido de esclarecimento,
pois segundo o licitante a “utilização do prazo estabelecido no Decreto n° 44.786/2008 é ilegal” e que
entra em conflito com a Lei Maior 8.666/93.

Os prazos para interposição e pedido de esclarecimento determinados no Edital Licitatório encontram
amparo no art. 11 do Decreto Estadual n° 44.786/08, que regulamenta o pregão na forma eletrônica e
presencial e que atualmente está em vigor no Estado de Minas Gerais.

A lei n° 8.666/93 é norma geral, cabendo os estados legislar de forma específica a respeito da matéria.
No caso em tela, optou-se em Minas Gerais por prazo diferente da Lei Federal, o que é perfeitamente
possível. Não obstante, o Decreto é considerado legislação especial em face da Lei 8.666/93, tendo
aquele, primazia na aplicação dos seus disposi�vos.

Ainda, é possível afirmar, que se aplicam ao decreto, subsidiariamente, as normas da lei Federal n° 8.666,
de 1993, e suas respec�vas alterações, conforme art. 23 do Decreto Estadual n°44.786/08.

Portanto, o disposto no Edital é perfeitamente legal, não cabendo análise de incons�tucionalidade do
Decreto por parte desse Órgão.

3. Requer o licitante que reveja a exigência de vedação à subcontratação, de forma que os “ os termos
que a redação do 12.1 do edital ora impugnado deve ser refeita, de forma que a subcontratação não
seja vedada para nenhuma parte do objeto licitado;

Quanto a alegação em epígrafe, a subcontratação é decisão da Administração Pública, conforme art.72 da
Lei 8.666/93, que estabelece: 

Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admi�do, em cada caso, pela
Administração. (grifo nosso)

Portanto a Administração Pública pode optar pela vedação à subcontratação desde que definidos seus
parâmetros e que seja devidamente jus�ficada. Sendo assim, a área reitera a seguinte jus�fica�va:

No caso do PE73/2017, trata-se do fornecimento de alimentação em unidade de segurança pública.
Não é possível permi�r a entrada de terceiros, não relacionados no contrato de prestação de
serviço ou sem qualquer vinculação formal. Excetuou-se a manufatura dos pães, uma vez que seria
desarrazoado exigir a montagem de padaria dentro da unidade, contudo os lanches precisam ser
feitos pela Contratada (ex: montagem do sanduíche). Tal medida é necessária uma vez que já
houve histórico de ingresso de substâncias ilícitas nos centros socioeduca�vos.

 

Ademais, o disposi�vo impugnado segue a orientação do TCU, segundo o qual, para se restringir a
subcontratação, deve haver jus�fica�va “discriminando inclusive quais itens (partes) do objeto
poderão ser subcontratados” (TCU Acordão nº 3378/2012). (Memorando.SESP/DGO.nº 1/2017,
grifo nosso)

4. Requer o impugnante que reveja o item 5 do tópico –PRAZOS DE EXECUÇÃO E LOCAL DE
PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO do Anexo I do Edital Licitatório. Segundo o licitante os prazos
estabelecidos em caso de acréscimos e decréscimos do quantitativo de alimentação “ é impraticável e
completamente desarrazoada”;
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No que se refere aos prazos estabelecidos em caso de acréscimos e decréscimos do quan�ta�vo de
alimentação, reiteramos que não merece ser acolhida a alegação do impugnante. Os contratos são
gerenciados pelo sistema “SIGA”, no qual as alterações dos quan�ta�vos das alimentações apenas podem
ser solicitados com, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. Contudo, o Centro
Socioeduca�vo está sujeito a alterações no quan�ta�vo a qualquer momento do dia, mo�vo pelo qual
es�pulou-se o horário de alteração até às 09:00hs em caso de acréscimo para o almoço e até as 14:00hs
em caso de acréscimo rela�vos ao jantar.

Portanto, segundo a área técnica, os horários es�pulados para alterações são perfeitamente viáveis para
preparação das refeições, tendo em vista que a cozinha é administrada e que o número limite de
acautelados do Centro Socioeduca�vo de Ipa�nga é de 60 adolescentes.

No entanto, a área técnica julga procedente parte da alegação do impugnante, conforme disposto a
seguir:

No que se refere ao ques�onamento rela�vo à solicitação, por e-mail, das refeições até as 19:00hs
do dia anterior ao fornecimento, no caso comprovado de falha ou inoperância no Sistema de
Gerenciamento de Alimentação – SIGA, julgamos procedente o pleito do impugnante tendo em
vista o horário de expediente do setor administra�vo da Unidade. (Memorando.SESP/DGO.nº
1/2017)

Sendo assim, modificações serão realizadas na redação no o item 5 do tópico –PRAZOS DE EXECUÇÃO E
LOCAL DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO do Anexo I do Edital Licitatório, sendo necessário, portanto
nova publicação pelos mesmos instrumentos que se deu o texto original.

5. Requer o impugnante que reveja a redação contida no item 28 do Tópico VII – OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA do Anexo I do Edital Licitatório, que exige a disponibilização de 2 (duas) refeições
(almoço e janta) além do quantitativo solicitado para degustação e amostra. O licitante defende que a
“exigência é abusiva” e que “ se a Administração Pública realmente considera necessária tal
degustação, deveria arcar com os custos da mesma, e não transferir este ônus para futura contratada.
”;

A empresa contratada tem a obrigação de realizar diariamente a coleta de amostra das refeições
produzidas para atender às unidades socioeduca�vas e mantê-las armazenadas em suas dependências,
conforme exigência Manual ABERC (Associação Brasileira das Empresas de Refeições Cole�vas) de
Prá�cas de Elaboração e Serviço de Refeições para a Cole�vidade – 2015. Tal medida visa cer�ficar e
garan�r se a alimentação é de qualidade e se está dentro das especificações para consumo, e todavia
deveria ser não apenas do interesse da Administração Pública, mas também da empresa contratada para
demonstrar que as refeições fornecidas estão adequadas para o consumo, sendo tais amostras
responsáveis por isso.

Portanto, conforme previsão contratual, a contratada tem o dever de arcar com essas despesas,
sobretudo para que esse custo seja levado em consideração pelos licitantes na hora da formação da
proposta (considerando como despesas diversas), não ocasionando, portanto, qualquer prejuízo as
partes.

Porém, parte da redação do Anexo I do Edital Licitatório será alterado para melhor entendimento
conforme disposto no Memorando.SESP/DGO.nº 1/2017, sendo necessário, nova publicação para
alterações. Será exigido disponibilização, por ocasião do fornecimento diário de cada refeição (almoço e
jantar), (duas) refeições além do quan�ta�vo solicitado, uma para pesagem e verificação da qualidade e
outra para guarda da amostra pela CONTRATANTE, totalizando 4 (quatro) amostras ao dia.

V – DA DECISÃO

Em referência aos fatos expostos e da análise aos itens impugnados, a Pregoeira, no uso de suas
atribuições e em obediência a Lei nº 8.666/93 e o Decreto Estadual 44.786/2008, bem como, em respeito
aos princípios licitatórios,

DECIDE que:
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PRELIMINARMENTE, a presente impugnação ao Edital do PREGÃO Nº 1691001 – 73/2017 foi
CONHECIDA e, NO MÉRITO, as argumentações apresentadas demonstraram fatos capazes de
convencer a área técnica no sen�do de rever em parte alguns itens apontados pelo impugnante.
Nota-se que o memorando em epígrafe abordou todos os itens elencados pelo licitante e
apresenta-se de forma fundamentada. Sendo assim, tem-se o DEFERIMENTO PARCIAL das
alegações constantes na impugnação interposta;

É como decido.

 

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Servidora, em 21/08/2017, às
10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0002952 e
o código CRC 7F5BF9C6.

Governança - Secretaria de Estado de Segurança Pública - Rodovia Papa João Paulo II, 3777 - Bairro Serra
Verde - CEP 31630-900 - Belo Horizonte - MG

 

Referência: Processo nº 1690.01.0000163/2017-08 SEI nº 0002952

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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SEDS_Email_Licitsesp

De: SEDS_Email_Licitsesp
Enviado em: segunda-feira, 21 de agosto de 2017 11:29
Para: 'Comercial - Culinária'
Assunto: RES: IMPUGNAÇÃO - PE 073/2017 
Anexos: JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO 2 - 73-2017 - Alimentação Ipatinga.pdf; 

Memorando de Posicionamento quanto Impuganação 2 - 73-2017 - 
Alimentação Ipatinga.pdf; Memorando de Resposta da Área Técnica - 
73-2017 - Alimentação Ipatinga.pdf

Prezado, 
 
Segue anexo o julgamento da impugnação ao Edital. Informo que o edital retificado será republicado no dia 
22/08/2017 (terça-feira), a abertura da sessão ficará agendada para o dia 01/08/2017 às 10:00hs. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Francielle de Souza Florido 
Pregoeira 
Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças – CPGF 
Governança – Núcleo de Licitação 
31 3915-5447 
Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP 
Cidade Administrativa de Minas Gerais – Prédio Minas – 3º andar 

 
 
 
 
 

De: Comercial - Culinária [mailto:comercial@culinaria.ind.br]  
Enviada em: quarta-feira, 16 de agosto de 2017 13:43 
Para: SEDS_Email_Licitsesp <licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br> 
Assunto: IMPUGNAÇÃO - PE 073/2017  
 

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2017. 

A  

SECRETRAIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP 

A/C.Sra. Francielle de Souza Florido _ Pregoeira 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº – 073/2017 – C.S.E IPATINGA 
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PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.947.333/0001-72, sediada na Rua Perite, nº 

458 - Conj. 201 A - Pompéia - CEP: 30.280-300 - Belo Horizonte/MG, interessada em participar do pregão 

acima, apresenta, em anexo sua impugnação ao referido processo, juntamente com os seguintes 

documentos relacionados abaixo: 

  

         Alteração Contratual 

         Carteira de Identidade do Representante Legal da Empresa 

 Atenciosamente, 

 Michael Marlon Venâncio 
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