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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DIRETORIA DE GESTÃO OPERACIONAL

 

MEMORANDO/SESP/DGO/nº 181/2017

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2017.

Renato Gonçalves Silva

Núcleo de Licitações da SESP

Pregoeiro

Belo Horizonte - MG

 

Assunto: Resposta ao MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 30/2017

 

Senhor Pregoeiro,

 

Em resposta ao MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 30/2017, informo que os documentos comprobatórios, referente a Qualificação Técnica,
apresentados pela empresa Gaúcha Alimentação EIRELI EPP estão a contento para avaliar a proposta comercial.

Informo ainda que a empresa possui Capacidade Técnica comprovada pelos Atestados apresentados, no que se refere ao quan�ta�vo, para
fornecer refeições e lanches ao Centro de Internação Provisória de Patos de Minas.

No que tange a Planilha de Composição de Custos, verificou-se a necessidade de adequação dos seguintes itens:

Na ficha técnica de carnes bovinas há 4 (quatro) incidências mensais de preparações fraldinha, músculo e acém. As incidências destas
devem ser especificadas separadamente, conforme consta em edital (2 incidências de preparações com músculo/acém e 2 incidências
de preparações com fraldinha);

Na ficha técnica de ovos e embu�dos, o ovo, hambúrguer e steak apresentam per capita in natura de 100g. De forma a atender o per
capita final coccionado, exigido em edital (100g), o mesmo deverá ser revisado;

Na ficha técnica de suínos verificou-se ausência de alguns pertences da feijoada (charque e bacon) descritas em edital;

Na ficha técnica de aves, as incidências das preparações com coxa e sobrecoxa e filé de peito não estão em conformidade com o edital.
A ficha técnica deverá apresentar 1 (uma) incidência de coxa e sobrecoxa ao molho, 2 (duas) coxa e sobrecoxa assada, 2 (duas) filé de
peito grelhado/frito e 2 (duas) filé de peito strogonoff.

Além disso, verificou-se que per capita in natura da coxa e sobrecoxa é de 140g. De forma a atender o per capita final coccionado, exigido em
edital (140g), o mesmo deverá ser revisado;

 

Na ficha técnica de suínos verificou-se ausência de alguns pertences da feijoada (charque e bacon) descritas em edital;

Na ficha técnica de embu�dos, as incidências devem ser especificadas para cada embu�do e não o total geral de incidências destes no
mês, tais como: linguiça (1 incidência), hambúrguer (1 incidência), steak (1 incidência) e almôndegas (1 incidência);

Na ficha técnica de guarnição (diversos), há 2 (duas) receitas de preparações (purê de batata e cenoura sauteé), sendo apresentado 7
(sete) incidências de purê de batata e 7 (sete) de cenoura sauteé, dando um total de 14 (quatorze) incidências mensais. A ficha técnica
poderá apresentar 2 (duas) preparações, porém as incidências não deverão ser especificadas por cada uma delas e sim o total geral (14
incidências) no mês;

A ficha técnica de guarnição (farináceos) não corresponde ao edital, visto que há preparações (canjiquinha e virado de vagem)que não
constam no mesmo. Além disso, as incidências não estão corretas.

A ficha técnica deve apresentar 2 (duas) incidências de angu/polenta e 6 (seis) de farofa/virado;

Na ficha técnica de salada, observou-se apenas 5 (cinco) preparações de saladas ao invés de 15 (quinze). Além disso, verificou-se
folhoso (repolho) que não consta em edital e incidências incorretas;

Na ficha técnica de Sobremesas/frutas, Colação/Frutas e lanche da tarde funcionários, as frutas (mamão e melancia) apresentam o
per capita in natura de 120g. Os per capitas deverão ser revisados, visto que as mesmas serão servidas aos comensais sem a
casca/semente;

Na ficha técnica de sobremesa/creme, verificou-se canjica. Em edital não consta esta preparação na sobremesa almoço e sim cremes,
gela�nas, arroz doce e pudins;
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Na ficha técnica de lanche da tarde adolescentes e servidores, a gramatura do queijo e apresuntado estão incorretos (10g). De acordo
com edital a quan�dade dos mesmos devem ser de 15g;

Observação: Não foi constatado, no lanche da tarde adolescentes e servidores, bolo com cobertura (aniversariante do mês), refrigerante e
pão com salsicha (servidores).

Na ficha técnica de lanche noturno, verificou-se café. Está preparação só consta no desjejum.

Além disso, os per capitas do leite e achocolatado em pó devem ser revisados de forma a atender ao estabelecido no edital (300 ml de leite
com achocolatado).

 

Diante do exposto, fica a critério da autoridade competente avaliar a possibilidade de a empresa realizar a correção da Planilha de
Composição de Custos ou a desclassificação da mesma.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Claudia Maria Gonçalves Meira, Servidora, em 26/10/2017, às 12:17, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fagner Cris�ano Rocha, Diretor, em 26/10/2017, às 16:21, 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 0058219 e o código CRC 1DA9E8AE.

 

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

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1690.01.0001722/2017-13 SEI nº 0058219

 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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 218/2017

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2017.

Renato Gonçalves Silva

Núcleo de Licitações da SESP

Pregoeiro

Belo Horizonte - MG

 

Assunto: Resposta ao MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 44/2017

 

Senhor Pregoeiro,

 

Em resposta ao MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 44/2017, informo que os documentos comprobatórios, referente a Qualificação Técnica,
apresentados pela empresa Prudente Refeições Ltda estão a contento para avaliar a proposta comercial.

Informo ainda que a empresa possui Capacidade Técnica comprovada pelos Atestados apresentados, no que se refere ao quan�ta�vo, para
fornecer refeições e lanches ao Centro de Internação Provisória de Patos de Minas.

No que tange a planilha de composição de custos, verificou-se a necessidade de adequação dos seguintes itens:

Nas fichas técnicas de Sobremesas-Frutas-Almoço, Colação/Frutas e Lanche da tarde-funcionários, a fruta (mamão) apresenta o per
capita in natura de 120g. O per capita deverá ser revisado, visto que a mesma será servida aos comensais sem a casca e semente;

Na ficha técnica de lanche noturno, os per capitas do leite e achocolatado em pó devem ser revisados de forma a atender ao
estabelecido no edital (300 ml de leite com achocolatado).

Diante do exposto, fica a critério da autoridade competente avaliar a possibilidade de a empresa realizar a correção da Planilha de
Composição de Custos ou a desclassificação da mesma.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Claudia Maria Gonçalves Meira, Servidora, em 08/11/2017, às 10:28, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fagner Cris�ano Rocha, Diretor, em 08/11/2017, às 10:37, 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 0069015 e o código CRC 1D66404E.

 

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

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1690.01.0001722/2017-13 SEI nº 0069015

 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

NÚCLEO DE AUDITORIA

MEMORANDO/SESP/NAUDI/nº 3/2017

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2017.

A Sua Senhoria 

Francielle de Souza Florido

Belo Horizonte - MG

Assunto:  Informação (presta)

Servidora,

No MEMORANDO/SESP/NL/nº 8/2017, Vossa Senhoria solicita manifestação desta Unidade Setorial de Controle Interno, em relação à condução
do Processo de Compra nº 73/2017, ante as informações prestadas pela Diretoria de Gestão Operacional da SESP - DGO, no
MEMORANDO/SESP/DGO/nº 42/2017, que verificou vícios na planilha de custos apresentada pela empresa Prudente Refeições Ltda.,
especificamente na composição do cardápio, que não tem correspondência com o Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 73/2017.
Segundo a DGO, a sociedade empresária elaborou as fichas técnicas seguindo os moldes de antigo Termo de Referência.

A Unidade Setorial de Controle Interno da SESP, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, positivado no art.
3º da Lei Federal nº 8.666/1993, reafirmado no art. 41 da mesma norma, entende não ser possível a adequação/correção da planilha de composição
de custos da empresa Prudente Refeições Ltda. Neste sentido, tantos os licitantes, como a Administração que expediu o edital, estão vinculados às
suas regras, termos e condições. A inobservância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, conforme ensinamento de Di Pietro
(2003, p. 307), enseja a nulidade do procedimento. Assim, a licitante deveria ter se utilizado das informações constantes do Termo de Referência
do Edital do Pregão Eletrônico nº 73/2017 para elaborar sua planilha de composição de custos, e não de documento diverso e estranho ao edital de
licitação.

Sendo o que se informa no presente momento, colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente, 

Rodrigo Fischer Cruz

Coordenador do Núcleo de Auditoria - NAUDI

Masp. 1.250.608-5

Wettna Márcia Lages Ferreira

Auditora Chefe da Unidade Setorial de Controle Interno - USCI
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Masp. 1.164.138-8

Documento assinado eletronicamente por Gilberto Wagner Castro, Servidor, em 05/10/2017, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Fischer Cruz, Servidor, em 05/10/2017, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por WeƩna Márcia Lages Ferreira, Auditora Chefe, em 05/10/2017, às 15:48, 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 0038137 e o código CRC 25613BAD.

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

Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 1690.01.0004247/2017-29 SEI nº 0038137

SEI/GOVMG - 0038137 - MEMORANDO/ https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

2 de 2 09/10/2017 10:33
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

  

Processo nº 1690.01.0001722/2017-13

  

 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO 081/2017- CEIP de Patos de Minas

Objeto- Prestação de serviço de fornecimento de alimentos, refeições e lanches, na forma transportada, para
o Centro de Internação Provisória de Patos de Minas.

 

1. DOS FATOS

 

           Iniciada a sessão do Pregão Eletrônico 081/2017 no dia 06/10/2017, às 10 horas, foi
declarado detentor do menor valor o fornecedor F000126-razão social GAÚCHA ALIMENTAÇÃO EIRELLI
EPP, inscrito no CNPJ sob o número 22.654.846/001-88, ao qual foi concedido o prazo de 02 dias para
apresentação dos documentos habilitatórios, conforme exigido no item 6- Da Habilitação- do Edital.
Apresentados os documentos, foi solicitada análise pela Diretoria de Gestão Operacional-DGO- quanto à
qualificação técnica da empresa Gaúcha.

Em prosseguimento aos trabalhos deste setor e após manifestação da DGO por meio do
MEMORANDO/SESP/DGO/nº 181/2017 (0058219), no dia 30/10/2017, às 10h, através do Portal
de Compras MG, foi iniciado o retorno à sessão do pregão 081/2017, momento em que procedi à
desclassificação da empresa Gaúcha devido a vícios/irregularidades na Planilha de Composição de
Custos.

Dando sequência ao procedimento licitatório, foi convocado o fornecedor subsequente F000157-razão
social PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob o número  42.947.333/0001-72. Dessa forma, foi
solicitado ao fornecedor F000157 o envio da documentação exigida no item 6 - Habilitação- do Edital e a
proposta comercial defini�va no e-mail licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br, no prazo de 2 (dois) dias.
Em data tempes�va de 03/11/2017 o fornecedor supracitado entregou a documentação solicitada via e-
mail licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br. Em data de 06/11/2017 foi apresentada, espontaneamente,
toda a documentação de forma �sica, sendo verificada a sua conformidade com o edital licitatório.

Foi solicitada análise pela Diretoria de Gestão Operacional- DGO, por meio do
MEMORANDO/SESP/DGO 218/20170069015), quanto à qualificação técnica da empresa Prudente
Refeições, a qual também apresentou vícios/irregularidades nas planilhas de composição de custos.
U�lizando dos mesmos critérios para a desclassificação da empresa Gaúcha, qual seja, inobservância ao
Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, e agora, o Princípio da Isonomia, também foi
desclassificada a empresa Prudente R

efeições.

Diante do exposto e não havendo outras empresas par�cipantes do certame, foi concedido o prazo
recursal para que as empresas desclassificadas apresentassem razões e contrarrazões.  Ambas as
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empresas apresentaram recurso; o fornecedor F000126-Gaúcha Alimentação- apresentou contrarrazões.
O julgamento recursal

foi agendado para o dia 30/11/2017.

 

2. DOS RECURSOS

 

2.1 DA TEMPESTIVIDADE

Os licitantes apresentaram manifestação de recurso nos termos do item 8 do edital licitatório.
Encaminharam, tempes�vamente, os recursos no dia 20/11/2017, conforme previsão do mesmo item do
edital. A empresa Gaúcha Alimentação apresentou, tempes�vamente, contrarrazões no dia 23/11/2017.

 

2.2 DAS RAZÕES DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA GAÚCHA ALIMENTAÇÃO

 

2.2.1. Teor: "Nunca podemos perder de mira que o objeto do edital é a Prestação de serviço de
fornecimento de alimentos, refeições e lanches, na forma transportada, para o Centro de Internação
Provisória Patos de Minas, constando do edital e seus anexos todas as condições para a par�cipação dos
licitantes, bem como as especificações da execução do contrato pelo vencedor do certame, sendo certo
que todos aqueles que se dispuseram a par�cipar automa�camente aderiram a tais condições.

O anexo I do edital “'Termo de Referência", traz detalhadamente as especificações do objeto,
especificando quan�dades totais e unitárias, volumes, formas e condições gerais de fornecimento da
alimentação aos internos e funcionários.

No mesmo anexo há o detalhamento dos alimentos que deverão conter no cardápio, as periodicidades de
fornecimento, as porções individuais e tudo mais que interessa ao objeto do contrato, de forma que os
Licitantes, ao aderirem ao edital, deveriam assumir integralmente a obrigação de atender todas as
condições.

Entretanto, da análise do edital e seus anexos, data vênia, não se observa a condição vinculante de
apresentação de planilha de composição de custos especificação de cada item unitário da composição do
cardápio, havendo, em verdade, no edital em seu item 7.3.4.3 — I, a previsão exclusivamente da
apresentação de planilha de custos para a demonstração da exequibilidade do preço ofertado.

No caso em comento, o Recorrente apresentou a planilha demonstrando a efe�va exequibilidade do
objeto, e no mais, aderindo integralmente aos termos do edital, de forma que todas aquelas
especificidades do anexo I foram observadas e serão atendidas.

No mesmo sen�do, a sugestão con�da no MEMORANDO/SESP/DGO/n° 181/2017 para adequação das
planilhas apresentadas, data vênia, não possui o condão de levar á desclassificação da proposta,
notadamente pelo fato de o anexo I, em seu item III subitens 3 e 4 que trazem expressamente as
especificações técnicas do objeto, valendo destacar neste ato o seu conteúdo...

3- A CONTRATADA deverá submeter à avaliação e aprovação da Diretória de Gestão Operacional -
DGO da CONTRATANTE, até o quinto dia ú�l de cada mês, o cardápio mensal a ser u�lizado no mês 

subsequente, elaborado por profissional de nível superior, nutricionista, detentor de registro
regularizado junto ao CRN, que se responsabilizará pela total execução do cardápio aprovado.

4- A CONTRATA D \ deverá enviar requerimentos/avisos de alterações nos cardápios aprovados á
CONTRATANTE com no mínimo 24h de antecedência do fornecimento dos referidos cardápios, a fim
de garan�r tempo hábil mínimo para avaliação da CONTRATANTE das mudanças propostas.

Como se observa do anexo I, aquela planilha de composição de custos referida no
MEMORANDO/SESP/DGO/n° 181/2017, a qual se sugere adequações, os valores e especificações lá
inseridas tem por objeto a comprovação da exeqüilidade da proposta, e não a vinculação de seus valores
e referencias ao contrato, notadamente pela disposição contratual que determina a obrigação mensal do
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contratado submeter o cardápio do mês ao Contratante, logo, data vênia, não se tratando de
irregularidade grave ao ponto de desclassificar os licitantes.

Ademais, é de se lembrar o citado princípio da vinculação dos licitantes ao objeto da licitação, onde o
Recorrente aderiu integralmente aos termos do Edital, comprometendo-se a cumprir o seu objeto e
demonstrando a viabilidade econômica da proposta, data vênia, inexis�ndo qualquer irregularidade no
processo que inviabilize a homologação da proposta ofertada pelo Recorrente, suplicando assim pelo
provimento do presente recurso.

Por fim, é de se observar que o interesse do Estado estará sendo preservado no caso de homologação da
proposta vencedora, implicando em inegável contenção de gastos que viriam a ser feitos no caso de
declaração de frustração do pregão, porquanto deverá ser realizado outro procedimento, que demandará
tempo, gastos e o risco de ter interrompido o fornecimento de refeições à Unidade indicada, de forma
que a homologação do resultado favorável ao Recorrente representará economia ao Estado".

 

2.2.2. RESPOSTA:

 

O licitante alega que não há condição vinculante da Planilha de Composição de Custos, mas
sim previsão exclusiva para demonstração da exequibilidade do preço ofertado. 

1. No item 6 do Edital licitatório- Das Condições de Habilitação- há as seguintes previsões, além da
exigência da comprovação da exequibilidade:

2. Item 6.4- Da Qualificação Técnica; subitem 6.4.2: Demais documentos exigidos no Anexo I do
(Termo de Referência) para cada item do objeto, quando ali discriminado;

3. Item 6.6- Disposições Gerais da Habilitação; subitem 6.6.3: também serão analisadas para
habilitação as exigências de natureza técnica constantes no Anexo I, parte integrante deste
instrumento convocatório.

Houve ainda, pelo licitante, a alegação de que a sugestão con�da no Memorando/SESP/DGO/nº
181/2017 para adequação das planilhas apresentadas, data vênia, não possui condão de levar à
desclassificação da proposta, notadamente pelo fato de o anexo I, em seu item III, subitens III e IV, que
trazem expressamente as especificações técnicas do objeto.

 

A desclassificação ocorreu devido ao descumprimento das exigências con�das em edital, como
especificado acima.  A Nota emi�da pela Diretoria de Gestão Operacional serve de base para o
julgamento da qualificação técnica por meio dos documentos apresentada pelo licitante. O
Memorando/SESP/NAUD/ 03/2017, ao sugerir a impossibilidade de correções nas planilhas de
composição de custos, ra�fica o entendimento de descumprimento de regra de edital, ficando a cargo do
pregoeiro classificar ou desclassificar a empresa licitante.

 

2.3. DAS RAZÕES DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA PRUDENTE REFEIÇÕES

 

2.3.1. DA FICHA TÉCNICA DE SOBREMESA - MAMÃO SEM CASCA E SEM SEMENTE PLANILHA ELABORADA
EM OBSERVÂNCIA AO TERMO DE REFERÊNCIA

 

2.3.2. "Consta do MEMORANDO/SESP/DGO/Nº 218/2017 que nas Fichas Técnicas de sobremesa, colação
e lanche da tarde, mais especificamente, onde se refere ao fornecimento do mamão, "o per capita deverá
ser revisado, visto que a mesma será servida aos comensais sem a casca e semente. Ocorre que o próprio
edital já é muito claro ao determinar que tal item deverá ser fornecido sem casca e sem semente
(exposição em tabela). 
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Assim, considerando que "cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
"edital" e que "a par�cipação no certame implica em aceitar todas as condições estabelecidas neste
edital", como preveem os itens 3.3 e 3.5 das Condições de Par�cipação do instrumento convocatório; e
ainda, que as fichas técnicas apresentadas pela ora Recorrente informam o per capita de 120 gr para o
mamão, não há nenhuma razão plausível para sua desclassificação. Observem que nas fichas técnicas
apresentadas pela ora Recorrente não há qualquer menção ao fornecimento de mamão com casca e com
semente" (exposição em tabela).

 

2.3.3. DA FICHA TÉCNICA DE LANCHE NOTURNO - ERRO MATERIAL - PASSÍVEL DE CORREÇÃO - EXCESSO
DE FORMALISMO

"Também consta do MEMORANDO/SESP/DGO/NO 218/2017 que na Ficha Técnica de lanche noturno, "os
per capitas do leite e achocolatado em pó devem ser revisados de forma a atender ao estabelecido no
edital (300ml de leite com achocolatado).

Em que pese constar da ficha técnica de lanche noturno, apresentada pela Recorrente, o per capita de
200ml de leite, temos que o mesmo trata-se de mero erro material; principalmente pela declaração tácita
e expressa de que a ora Recorrente concorda e atendente todas as exigências e previsões constantes do
edital.

Vale ressaltar que em 16 páginas de planilhas de composição de custo, fichas técnicas, despesas fiscais e
de mão de obra este é o único erro; que, diga-se se passagem, é totalmente passível de correção.
Destaca-se que a equipe técnica que promoveu a análise nos documentos de habilitação técnica e
proposta apresentada pela licitante, mencionou a necessidade de adequação dos itens.

Assim, torna-se desarrazoada a decisão de desclassificar a ora Recorrente de pronto, sem sequer oferecer
a possibilidade de correção de erro tão banal.

Oportunamente, esta Recorrente informa que a adequação da planilha é totalmente possível, visto que o
item comporta esta compensação na sua composição de custos, não alterando em nada o preço final do
item e da proposta como um todo.

A composição do lanche noturno apresenta R$ 0,17 de despesas indiretas e ainda R$0,19 de lucro,
totalizando R$0,36 que podem ser alterados sem comprometer a exeqüibilidade do preço ofertado. Tal
afirmação de comprova pela nova planilha apresentada nesta oportunidade, devidamente adequada,
onde se verifica que os preços unitário e total não foram alterados.

Observe que a apresentação da ficha técnica corrigida é procedimento possível e claramente aceito pela
jurisprudência:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PLANILHA DE CUSTOS E
FORMACÃO DE PRECO. CORRECÀO DE IRREGULARIDADE. VALOR DA PROPOSTA NÃO

ATINGIDO. AUSÊNCIA DE PREJUìZO. PRINCÌPIO DO FORMALISMO

MODERADO. - O deferimento de medida liminar em mandado de segurança exige a presença dos
requisitos do inciso II/ do art. 70 da Lei no 12.016/2009, com as ressalvas do § 20 - O equívoco
constante da planilha de custos e formação de preço não interferiu na proposta, nem causou
preiuízo à administração ou aos demais licitantes. Observância do princípio do formalismo
moderado, considerando a inexistência de irregularidade que macule as condições de habilitação da
impetrante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento NO

70062996012, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Jus�ça do IRS, Relator: Marilene
Bonzanini, Julgado em 12/12/2014) (grifamos)

 

Destaca-se ainda que o excesso de formalismo e a aplicação rígida do princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, de forma a gerar prejuízos para o Estado, também são pra�cas claramente
repudiadas pela jurisprudência pátria . Vejam:

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO
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DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS
SÓLIDOS. QUALIFICAÇÃO

TÉCNICA. INABILITAÇÃO. PRESENTE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. FORMALISMO
EXCESSIVO. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO

COM EFEITO SUSPENSIVO. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Caso em que é
nula a cláusula editalícia que exige, para fins de comprovação da capacidade técnica, a
apresentação de contrato de locação de veículos registrado em cartório de documentos, uma vez
que tal exigência não tem o condão de demonstrar necessária qualificação técnica da empresa
licitante. Descabe o formalismo excessivo nas licitações, consubstanciado na necessária vinculação
ao instrumento convocatório, pois o procedimento administra�vo tem por finalidade a obtenção da
melhor proposta para a Administração e, sem ofender a isonomia o formalismo deve ser moderado.
O pedido de efeito suspensivo ao recebimento da apelação está precluso, pois o tema já foi
analisado nos autos do agravo de instrumento no 70067150540 APELAÇÕES DESPROVIDAS.
MANTIDA A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário NO

70068296250, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Jus�ça do IRS, Relator: João Barcelos de Souza
Junior, Julgado em 25/05/2016) (grifamos)

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. LICITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA INABILITAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. Repudia-se o formalismo excessivo nas
licitações, a despeito da necessária vinculação ao instrumento convocatório pois o procedimento
administra�vo possui como intuito a obtenção da melhor proposta para a Administração e, sem
ofender a isonomia, o formalismo deve ser moderado. No caso, criou-se obstáculo à habilitação da
empresa por haver nome diverso em rubrica do balanço patrimonial, embora a legislação
demonstre a correta classificação dos valores, permi�ndo o adequado cômputo do índice de
liquidez geral. Mera irregularidade que não contamina o balanço patrimonial, a compe��vidade ou
a isonomia entre as licitantes. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de
Instrumento Nº 70068617877, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Jus�ça do IRS, Relator:
Marilene Bonzanini, Julgado em 11/03/2016)(grifamos)

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR POR PERDA DO OBJETO -
REJEIÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO NÃO VERIFICAÇÃO FORMALISMO EXCESSIVO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - OBJETIVO ALCANÇADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

O andamento do processo licitatório para fase ulterior ao objeto de apreciação judicial não acarreta
a falta de interesse de agir e nem a perda do objeto da ação, que poderá quando da apreciação do
mérito excluir licitante ou mesmo anular todo o procedimento administra�vo.

O princípio da vinculacão ao instrumento convocatório não é absoluto, devendo ser rela�vizado
quando observado formalismo excessivo, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade,
ponderando o obie�vo a ser alcançado e afastando as exiqências desnecessárias e de excessivo
riqor.

O direito postulatório do autor pode ser reprimido quando exercido de forma abusiva e temerária,
aplicando-se a multa prevista no ar�go 80, inciso V, do Código de Processo Civil. (TJMG Apelação
Cível 1.0000.16.057216-0/002, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/0017, publicação da súmula em 04/07/2017) (grifamos)

                                                                       

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - BHTRANS -
LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA EXCESSO DE FORMALISMO - ATO ILEGAL - DIREITO LÍQUIDO E
CERTO - RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.

Revela-se ileqal e abusivo o ato de exclusão de licitante em concorrência pública, fundamentado em
formalismo exacerbado consistente na exigência de auten�cação de documento de autoria da
própria gestora do certame, impondo-se reconhecer a existência de direito líquido e certo à
reintegração do impetrante ao processo licitatório, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade
e de preiuízo ao próprio interesse público envolvido, haia vista o obie�vo de avaliacão da melhor
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proposta apresentada. (TJMG Apelação Cível 1.0024.12292733-8/001, Relator(a): Des.(a) Hilda
Teixeira da Costa , 2 a

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2013, publicação da súmula em 02/12/2013) (grifamos)

 

Necessário ressaltar que a manutenção da decisão de desclassificar a ora Recorrente implicará na
declaração de certame fracassado uma vez que somente duas licitantes par�ciparam do mesmo; ou seja,
tudo o que foi realizado até o presente momento relacionado ao Pregão Eletrônico no 081/2017 será
descartado, simplesmente em razão do excesso de formalismo e rigidez em demasia do d. Pregoeiro e
Equipe de Apoio.

A declaração de certame fracassado irá implicar em mais gastos para o Estado com nova licitação; e, ao
ter que aguardar o prazo para a conclusão de novo certame, con�nuará arcando com o custo mais alto do
contrato vigente.

Pelo exposto, resta claramente demonstrado que a decisão do d. Pregoeiro deve ser modificada para
declarar a ora Recorrente habilitada nesta licitação, e, por conseguinte, vencedora do presente certame;
haja vista, data máxima vênia, o equivoco come�do aplicar o formalismo exacerbado na presente
decisão. Ressalta-se que a ficha técnica e planilhas de composição de custos foram corrigidas, sem
qualquer alteração no preço final ofertado; de certo que não houve nenhum prejuízo para o Estado. Ao
contrário, declarar o presente certame como fracassado, é que acarretará enorme prejuízo ao erário".

 

2.3.4. DA RESPOSTA

 

Em resposta ao item 2.3.1, em que a empresa Prudente Refeições ques�ona que nas fichas técnicas
apresentadas pela ora recorrente não há qualquer menção ao fornecimento de mamão com casca e com
semente.

Considerando as especificações con�das no Edital 081/2017, Item VI do Anexo I- Termo de Referência-
e Item XIV, do Detalhamento de Componentes de Custo Unitário Considerando Quan�ta�vos
Consolidados Previstos, não foi atendida a exigência para a fruta mamão (sem casca e sem semente).

 

Em resposta ao item 2.3.3, em que consta nas Fichas Técnicas 200ml de leite, e não 300ml, conforme
estabelecido na Ficha de Lanche Noturno do Edital licitatório:

 

Apesar da alegação pela recorrente de que se torna desarrazoada a decisão de desclassificação pelo
mo�vo supracitado, as planilhas apresentadas não atenderam às exigências previstas no Edital
081/2017. A re�ficação dos valores pela recorrente importa em alteração/correção  na planilha
apresentada, sendo essa prá�ca vedada, de acordo com o Memorando SESP/NAUD/Nº 03/2017. Ainda,
a possibilidade de correção importaria, necessariamente, em oportunizar a correção pela empresa
Gaúcha Alimentação. Assim, mantenho a decisão de desclassificação da empresa sob alegação de
inobservância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e também ao Princípio da
Isonomia.  

 

2.3.5. DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA LICITANTE GAÚCHA ALIMENTAÇÃO

 

 2.3.5.1.  " Da análise das razões recursais apresentadas pelas duas licitantes extrai-se a convergência de
argumentos em relação aos princípios gerais que regem a matéria, valendo destacar o princípio da
vinculação, onde os licitantes, ao aderirem ao edital do processo automa�camente aceitam todas as
condições estabelecidas, vinculando então a proposta ao objeto do edital, e o princípio do interesse
público para a manutenção do pregão realizado, porquanto o Estado sofrerá inegáveis danos para o caso
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de se declarar frustrado o pregão, certo que a contratação emergencial de fornecedor e a consequente
realização de novo processo gerará custos que poderão e deverão ser evitados ao manter o resultado do
pregão.

Outro ponto comum em ambos os recursos versa sobre o preciosismo na análise das planilhas,
notadamente pelo fato de que o edital determina tão somente que as planilhas servirão para demonstrar
a viabilidade econômica da proposta, da mesma forma que há a expressa previsão de obrigação de
submeter mensalmente cardápio ao contratante, de forma que as planilhas servem somente aquela
finalidade, não podendo ser adotadas como argumento para desclassificação de licitante, nem para
frustrar o processo, diante de todos os gastos já realizados pelo Estado.

Dessa forma, o recurso apresentado pela empresa Prudente, data vênia, nesse aspecto merece ser
provido, assim como o recurso da ora pe�cionária, julgando a regularidade do processo e validando o
pregão, homologando assim a melhor proposta apresentada, preservando assim o interesse público". 
 

2.3.5.1.1. DA RESPOSTA

Além da exigência das planilhas para a comprovação da exequibilidade da proposta, há expressa previsão
no Edital das Fichas Técnicas- Planilhas de Custos- como condição para habilitação da empresa licitante, o
que se observa nos itens  6.4 e 6.6.3 do Edital. A alegação de que ambas as recorrentes convergem no
atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório resta infundado, pois as
divergências de dados apresentados em planilhas pelas recorrentes significa justamente o não
atendimento ao princípio mencionado. Ocorre ainda que, o refazimento dos valores con�dos
nas planilhas, como apresentado pela empresa Prudente Refeições em fase de recurso, poderá acarretar
dano ao erário. Como o Edital faz lei entre as partes, resta ao servidor público fazer somente o que é
previsto em lei, sob pena de responsabilidade. Esclareço ainda que, em momento oportuno para
impugnação do Edital, não houve manifestação a respeito das cláusulas previstas.     

 

2.3.5.1.2.  DAS ESPECIFICIDADES DO RECURSO ORA IMPUGNADO

 

A recorrente Prudente Refeições Ltda faz longa exposição em suas razões, defendendo a regularidade de
sua documentação e em especial das planilhas de composição de preço, defendendo a manutenção da
validade do pregão para ser declarada vencedora do certame.

Contudo, nesse aspecto a pretensão da Recorrente não poderá jamais ser acolhida, notadamente pelo
fato de não ter apresentado o menor preço, condição para declaração de vencedor do pregão, e
considerando que a ora pe�cionária formulou a melhor proposta, no caso de acolhimento dos recursos,
data vênia, conforme se espera, a empresa Gaúcha Alimentação Eireli deverá ser declarada vencedora,
habilitada, e a ela ser adjudicado o objeto do processo, como corolário natural da revisão recursal.

Nessa linha, é de se observar que a Recorrente Prudente apenas defende a regularidade da
documentação apresentada por si, não apontando qualquer item que pudesse levar à desclassificação da
pe�cionária, de forma que, de maneira tácita, reconhece a regularidade da proposta e da documentação
desta, de forma que o julgamento de seu recurso se torna em verdade auxiliar ao apresentado, e o seu
provimento jamais poderá lhe deferir a adjudicação do objeto por não ter apresentado a melhor
proposta, expediente reservado à pe�cionária.

Por tais razões, data vênia, o recurso da empresa Prudente deverá parcialmente provido, apenas para
declarar a regularidade do pregão, e assim s declarando a empresa Gaúcha Alimentação Eireli como
vencedora do certame, para lhe declarar vencedora, dado ao princípio da isonomia e da melhor
condição, certo que as razões para desclassificação de ambas não deverão prosperar, e que aquela que
apresentou a melhor proposta deverá ser declarada vencedora do pregão.

 

2.3.5.1.3. RESPOSTA
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Pelas razões apresentadas, a simples alegação de ter apresentado menor lance não acarreta em
habilitação da empresa licitante. Ressalto que o mo�vo de desclassificação de ambos os licitantes se deu
por mo�vos idên�cos; logo, dado o princípio da isonomia, nenhuma das recorrentes se beneficiou com
tratamento diferenciado.

 

2.4.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Pelas razões expostas, mantenho o posicionamento de desclassificar as empresas licitantes Gaúcha
Alimentação e Prudente Refeições devido a irregularidades nas planilhas de composição de custos
durante a fase de habilitação do pregão 081/2017, levando em consideração a inobservância ao Princípio
da Vinculação ao Instrumento Convocatório e Julgamento Obje�vo.

Na lição de José dos Santos Carvalho Filho:

 
A vinculação ao instrumento convocatório é garan�a do administrador e os administrados. Significa
que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra
fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e susce�vel de correção na via
administra�va ou judicial.

 

Considerei ainda manifestação da Unidade Setorial de Controle Interno, por meio do Memorando
SESP/NAUD/Nº03/2017, Pregão 073/2017, que se posicionou em não admi�r correções ou readequações
em planilhas de composição de Custos devido ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório,
como se segue: 

 
No MEMORANDO/SESP/NL/nº 8/2017, Vossa Senhoria solicita manifestação desta Unidade Setorial
de Controle Interno, em relação à condução do Processo de Compra nº 73/2017, ante as
informações prestadas pela Diretoria de Gestão Operacional da SESP - DGO, no
MEMORANDO/SESP/DGO/nº 42/2017, que verificou vícios na planilha de custos apresentada pela
empresa Prudente Refeições Ltda., especificamente na composição do cardápio, que não tem
correspondência com o Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 73/2017. 
Segundo a DGO, a sociedade empresária elaborou as fichas técnicas seguindo os moldes de an�go
Termo de Referência. 
A Unidade Setorial de Controle Interno da SESP, em estrita observância ao princípio da vinculação
ao instrumento convocatório, posi�vado no art. 3º da Lei Federal nº 8.666/1993, reafirmado no art.
41 da mesma norma, entende não ser possível a adequação/correção da planilha de composição de
custos da empresa Prudente Refeições Ltda. Neste sen�do, tantos os licitantes, como a
Administração que expediu o edital, estão vinculados às suas regras, termos e condições. A
inobservância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, conforme ensinamento de
Di Pietro (2003, p. 307), enseja a nulidade do procedimento. Assim, a licitante deveria ter se
u�lizado das informações constantes do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº
73/2017 para elaborar sua planilha de composição de custos, e não de documento diverso e
estranho ao edital de licitação.

 

Assim, u�lizo do documento supracitado e também do Princípio da Isonomia para a desclassificação das
licitantes devido às falhas iden�ficadas se tratarem também de planilhas de composição de custos, após
manifestação da área técnica Diretoria de Gestão Operacional- da SUASE (Subsecretaria de Atendimento
Socioeduca�vo) por meio do Memorando 181/2017 (0058219) e Prudente Refeições, conforme
Memorando 218/2017 (0069015).

 

Finalizando, o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório trata-se, na verdade, de princípio
inerente a toda licitação e que evita não só a futuros descumprimentos das normas do edital, mas ainda
ao descumprimento de diversos outros princípios a�nentes ao certame, em que cito: o Princípio da
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Transparência, da Moralidade, Igualdade, Impessoalidade, do Julgamento Obje�vo e também ao da
Probidade Administra�va. Este seria estritamente verificado quando se atende aos requisitos
especificados no Edital licitatório. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

 
Trata-se de principio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sen�do explicitado, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada”. E o ar�go 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas se
façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital. O principio dirige-se tanto
à Administração, como se verifica pelos ar�gos citados, como aos licitantes, pois estes não podem
deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório (edital ou carta-convite); se deixarem
de apresentar a documentação exigida, serão considerados inabitados e receberão de volta,
fechado, o envelope-proposta (art. 43, inciso II); se deixarem de atender as exigências concernentes
a proposta, serão desclassificados (ar�go 48, inciso I).

Posicionamento do Superior Tribunal de Jus�ça-STJ:

 
“A Administração Pública não pode descumprir as normas legais, tampouco as condições editalícias,
tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório ( Lei 8.666/93, art.41) REsp
nº 797.179/MT, 1ª T., rel. Min.Denise Arruda, j. em 19.10.2006, DJ de 07.11.2006)” “Consoante
dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93, a Administração encontra-se estritamente vinculada ao edital de
licitação, não podendo descumprir as normas e condições dele constantes. É o instrumento
convocatório que dá validade aos atos administra�vos pra�cados no curso da licitação, de modo
que o descumprimento às suas regras devera ser reprimido. (MS nº 13.005/DF, 1ª S., rel. Min.
Denise Arruda, j.em 10.10.2007, DJe de 17.11.2008).”

 

Dessa forma, encaminho o documento para que seja apreciado e decidido pela autoridade competente,
nos termos do ar�go 8º, inciso III do Decreto Estadual 44.786/2008.

 

Atenciosamente, 

Renato Gonçalves Silva

Pregoeiro/SESP

  

Documento assinado eletronicamente por Renato Gonçalves Silva, Agente de Segurança
Socioeduca�vo, em 30/11/2017, às 12:09, 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 0092299 e
o código CRC DF7490D2.

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

 

Referência: Processo nº 1690.01.0001722/2017-13 SEI nº 0092299

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 1690.01.0001722/2017-13

  

Procedência: Despacho nº 4/2017/SESP/CPGF-SESP

Interessado(s): Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP

Número: 1690.01.0001722/2017-13

Data: 30/11/2017

Classificação temá�ca: Decisão Sobre  Recurso

Assunto: Decisão Sobre  Recurso

 

DESPACHO

 

A Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças, neste ato representada pelo Sr. Coordenador da
Secretaria de Estado de Segurança Pública, Marcelo Orrico de Souza, vem apresentar sua decisão sobre o
recurso em epígrafe, pelos motivos abaixo expostos:

 

I – DA DECISÃO

 

Após análise dos autos e julgamento quanto aos recursos apresentados pelas empresas Gaúcha Alimentação
EPP e Prudente Refeições LTDA, referentes ao processo n° 81/2017, cujo objeto é a prestação de serviço de
fornecimento de alimentos, refeições e lanches na forma transportada para o Centro de Internação Provisória
Patos de Minas, ratifico os termos apresentados pelo Sr.ª Pregoeiro Renato Gonçalves Silva e decido pelo
indeferimento dos recursos impetrados pelos recorrentes, nos termos do art. 8°, inciso III do Decreto
Estadual 44.786 de 18/04/2008.

 Atenciosamente,

 

Marcelo Orrico de Souza

Coordenador de Planejamento, Gestão e Finanças

        

          

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Orrico de Souza, Coordenador de Planejamento,
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Gestão e Finanças, em 30/11/2017, às 12:26, 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 0101081 e
o código CRC 50900402.

Referência: Processo nº 1690.01.0001722/2017-13 SEI nº 0101081

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

