
06/12/2017 SEI/GOVMG - 0109713 - Despacho Decisório

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=134858&infra_si… 1/2

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

  

Processo nº 1690.01.0001723/2017-83

  

Procedência: Despacho nº 5/2017/SESP/CPGF-SESP

Interessado(s): Secretaria de Segurança Pública

Número: 1690.01.0001723/2017-83

Data: 06/12/2017

Classificação temá�ca: Despacho Descisório

Assunto: Despacho Descisório

 

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 Prudente
Refeições LTDA e Total Alimentação S/A, referentes ao processo n° 03/2017, cujo objeto é a prestação de
serviço para preparação, produção e fornecimento contínuos de refeições e lanches dentro das instalações
do Centro Socioeducativo Lindeia, destinadas a adolescentes e servidores públicos a serviço na Unidade,
bem como transportar para os adolescentes da DOPCAD Contagem, ratifico os termos apresentados pelo Sr.
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
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Documento assinado eletronicamente por Marcelo Orrico de Souza, Coordenador de Planejamento,
Gestão e Finanças, em 06/12/2017, às 12:33, 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 0109713 e
o código CRC 139163D1.

Referência: Processo nº 1690.01.0001723/2017-83 SEI nº 0109713

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 1690.01.0001723/2017-83

  

 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

 

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017- CSE Lindeia e DOPCAD Contagem

OBJETO: Prestação de serviço para preparação, produção e fornecimento con�nuos de refeições e
lanches dentro das instalações do Centro Socioeduca�vo Lindeia, des�nadas a adolescentes e servidores
públicos a serviço na Unidade, bem como transportar, para os adolescentes da DOPCAD Contagem.

 

1. DOS FATOS

 

           Iniciada a sessão do Pregão Eletrônico 003/2017 no dia 10/10/2017, às 14 horas, foi
declarado detentor do menor valor o fornecedor F000129-razão social PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA ,
inscrito no CNPJ sob o número 42.947.333/0001-72 (porte Outros), 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 PRUDENTE.

Em prosseguimento aos trabalhos deste setor e após manifestação da DGO por meio do
MEMORANDO/SESP/DGO/nº 175/2017 (0056769), no dia 31/10/2017, às 10h, através do Portal
de Compras MG, foi iniciado o retorno à sessão do pregão 003/2017, momento em que procedi à
desclassificação da empresa PRUDENTE REFEIÇÕES devido a vícios/irregularidades na Planilha de
Composição de Custos.

Dando sequência ao procedimento licitatório, foi convocado o fornecedor subsequente F000190-razão
social TOTAL ALIMENTAÇÃO S/A , inscrito no CNPJ sob o número  136680700001-64 (porte outros). Dessa
forma, foi solicitado ao fornecedor F000190 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 07/11/2017 o fornecedor supracitado entregou a documentação
solicitada via e-mail licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br. 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 quanto à qualificação técnica da empresa
TOTAL ALIMENTAÇÃO, a qual também apresentou vícios/irregularidades nas planilhas de composição de
custos, conforme MEMORANDO/SESP/DGO 240/2017 (0075167). U�lizando dos mesmos critérios para a
desclassificação da empresa PRUDENTE, qual seja, inobservância ao Princípio da Vinculação ao
Instrumento Convocatório, e agora, ao Princípio da Isonomia, também foi desclassificada a empresa
TOTAL ALIMENTAÇÃO no dia 21/11/2017.
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Diante do exposto e na mesma data, foi solicitado que o licitante subsequente- F000126- se manifestasse
no prazo de 05 (Cinco) minutos. Como não ocorreu a manifestação do citado licitante, foi desclassificado.
Pelos mesmos mo�vos, foram desclassificados os licitantes F000128, F000123. 

Não havendo mais licitantes para ofertarem lances, foi concedido o prazo de 10 minutos para que os
par�cipantes manifestassem a intenção de recurso. 

 

2. DOS RECURSOS

 

2.1. DA TEMPESTIVIDADE

 

Os licitantes PRUDENTE REFEIÇÕES E TOTAL ALIMENTAÇÃO manifestaram intenção de recurso no prazo
acima es�pulado. Encaminharam, tempes�vamente, os recursos no dia 24/11/2017, nos termos do item
8 do edital licitatório.

 

2.2 DAS RAZÕES DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA PRUDENTE REFEIÇÕES

 

2.2.1. O licitante Prudente Refeições expôs suas razões de recurso acerca dos seguintes itens da Planilha
de Composição de Custos (Fichas Técnicas), após manifestação da Diretoria de Gestão Operacional-DGO,
por meio do MEMORANDO/SESP/DGO/nº 175/2017 (0056769),  quanto a Qualificação Técnica:

 
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 com
músculo/fraldinha. 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 aves há somente 1 (uma) preparação com frango (coxa e contra coxa) assado. O
frango (coxa e contra coxa) frito deve ser subs�tuído por assado, totalizando desta forma 2 (duas)
incidências mensais de coxa e sobrecoxa assada.

Além disso, verificou-se somente 1 (uma) incidência de strogonoff. Deve-se subs�tuir uma das
preparações com filé de peito por strogonoff, totalizando em 2 (duas) incidências mensais;

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

Na ficha técnica de farináceos, as incidências de angu/polenta e farofa/virado não estão
especificadas separadamente. De acordo com edital, a ficha técnica deve apresentar 2 (duas)
incidências de angu/polenta e 6 (seis) de farofa/virado;

Na ficha técnica de massas, as incidências de macarrão e lasanha não estão especificadas
separadamente. De acordo com edital, a ficha técnica deve apresentar 7 (sete) incidências de
macarrão e 1 (uma) de lasanha;

Na ficha técnica de Saladas, verificou-se que determinadas saladas possuem 2 (dois) legumes, tais
como: abobora/brócolis; baroa/chuchu; cenoura ralada/pepino; cenoura/ervilha; couve
flor/beterraba cozida; vagem/moranga; vinagrete/nabo e abobora/brócolis. A salada deve compor
de 1 folhoso e 1 legume/fruta ou ser composta (salpicão), conforme consta em edital;

Na ficha técnica de Colação/Frutas, há 11 (onze) incidências de banana. No edital consta 12 (doze)
incidências da mesma;

Não foi constatado frutas na ficha técnica de lanche da tarde funcionários;

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);
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Nas fichas técnicas de Sobremesas, Colação/Frutas, 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.

 

O recorrente jus�fica que as irregularidades apresentadas pela área técnica se tratam de "rigor
excessivo, desprovidas de razão de de bom senso". Jus�fica ainda que as irregularidades das planilhas
foram equívocos apresentados pela recorrente, inclusive reformulou as planilhas e as encaminhou a este
Núcleo de Licitação. Que a decisão de desclassificar a ora recorrente sem sequer oferecer a possibilidade
de correção de erros tão banais se torna desarrazoada.

 

2.2.2. Resposta:

 

2.2.2.1. Não houve pelo recorrente o atendimento aos itens 6.4.2 e  6.6.3 do Edital licitatório. Após
desclassificação da licitante, houve manifestação de recurso e inclusive o refazimento das planilhas e
envio ao Núcleo de Licitação para fins de habilitação. Esse refazimento/correções de planilhas de
composição de custos é prá�ca não admi�da pela Administração Pública, conforme entendimento da
Unidade Setorial de Controle Interno- Memorando SESP/NAUD 03/2017.

Em nova consulta sobre as alegações apresentadas pela recorrente, a Área Técnica ra�ficou as
irregularidades nas planilhas, conforme MEMORANDO/SESP/DGO/nº 319/2017 (0103604).

 

2.3. DAS RAZÕES DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA TOTAL ALIMENTAÇÃO

 

2.3.1. O licitante Total Alimentação expôs suas razões de recurso acerca dos seguintes itens da Planilha de
Composição de Custos (Fichas Técnicas), após manifestação da Diretoria de Gestão Operacional-DGO, por
meio do MEMORANDO/SESP/DGO/nº 240/2017 (0075167) quanto a Qualificação Técnica:

 
Nas duas fichas técnicas de peixes (unidades I e II), a receita de peixe frito é composta por Filé de
pescada. De acordo com o Termo de Referência o peixe deve ser Filé de Merlusa.

 

O recorrente alega que a decisão de desclassificá-la devido a irregularidade em planilha de composição
de custos se deu por preciosismo e excesso de formalismo na avaliação e que a decisão poderia causar
prejuízos à Administração Pública. Jus�ficou que, conforme consulta no Wikipedia
(h�ps://pt.wikipedia.org.wiki/Merluza), Merluza e Pescada são sinônimos.

 

2.3.2. Resposta:

 

Não houve pelo recorrente o atendimento aos itens 6.4.2 e  6.6.3 do Edital licitatório na fase habilitatória.
A Ficha Técnica apresentada menciona dois �pos de peixes em cardápio, sendo Fílé de Merluza e
Pescada. Ocorre que, mesmo sob a alegação de que Merluza e Pescada são sinônimos, a própria Ficha
Técnica do recorrente apresenta preços dis�ntos para ambos os peixes. Considerando a possibilidade
alegada pela recorrente, foi solicitada nova consulta à área técnica- Diretoria de Gestão Operacional, a
qual se posicionou no sen�do que Merluza e Pescada apresentam composição de nutrientes dis�ntos,
não se tratando de peixes similares, conforme MEMORANDO/SESP/DGO/nº 327/2017 (0107715).

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO 
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Analisadas as jus�fica�vas dos recorrentes Prudente Refeições e Total Alimentação, restou fundado que
as Planilhas de Composição de Custos apresentaram irregularidades, não atendendo às especificações
exigidas no Edital licitatório nº 03/2017, item 6- DAS CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO, mais precisamente
itens 6.4.2 e 6.6.3. Houve por este pregoeiro o atendimento à recomendação da Unidade Setorial de
Controle Interno- USCI- sobre a impossibilidade de correções em planilhas de composição de custos,
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.

 

Considerando que ao agente público é permi�do fazer apenas o que  é previsto em lei- Princípio da
Legalidade (ar�go 37 da CR/88) e considerando ainda os demais princípios, a contratação de serviços
para fornecimento de alimentação entre a Administração Pública e o par�cular deverá ocorrer mediante
o atendimento às exigências do Edital por ambas  as partes.

Na lição de  Hely Lopes Meirelles (2000, p.82): 

 
A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador
público está, em toda a sua a�vidade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do
bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de pra�car ato inválido e expor-se a
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração
par�cular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permi�do fazer o
que a lei autoriza. A lei para o par�cular significa “poder fazer assim”; para o administrador público
significa “deve fazer assim. 

 

Apesar de a consulta à Unidade  Setorial de Controle Interno se referir a outro pregão, o entendimento é
extensivo aos demais considerando o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, Julgamento
Obje�vo e ainda o Princípio da Isonomia. 

Na lição de José dos Santos Carvalho Filho (2013, p.246):

 
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.
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O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório trata-se, na verdade, de princípio aplicável a toda
licitação. A sua u�lização  se jus�fica ao cumprimento de normas con�das no edital licitatório e evita
o descumprimento de diversos outros princípios a�nentes ao certame, em que cito: o Princípio da
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 (2001, p. 299):

 
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 avaliação constantes do edital. O princípio 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).”

 

3.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Pelo exposto, considerando que as Fichas Técnicas das empresas Prudente Refeições e Total Alimentação
apresentaram irregularidades na fase habilitatória do pregão 03/2017; considerando as
recomendações do MEMORANDO/SESP/NAUDI/nº 3/2017 acerca da impossibilidade de correções das
planilhas de composição de custos; considerando ainda a adoção 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/SESP/DGO/nº 175/2017
(0056769), MEMORANDO/SESP/DGO/nº 240/2017 (0075167), MEMORANDO/SESP/DGO/nº
319/2017 (0103604) e MEMORANDO/SESP/DGO/nº 327/2017 (0107715), mantenho a decisão
de desclassificação das licitantes em questão.

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
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Documento assinado eletronicamente por Renato Gonçalves Silva, Pregoeiro, em 06/12/2017, às
11:59, 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 0102955 e
o código CRC FD4791C0.

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 1690.01.0001723/2017-83 SEI nº 0102955

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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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
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DIRETORIA DE GESTÃO OPERACIONAL

 

MEMORANDO/SESP/DGO/nº 175/2017

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2017.

Renato Gonçalves Silva

Núcleo de Licitações da SESP

Pregoeiro

Belo Horizonte - MG

 

Assunto:Resposta ao MEMORANDO/SESP/NL/nº 33/2017

 

Senhor Pregoeiro,

 

Em resposta ao MEMORANDO/SESP/NL/nº 33/2017, 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 Socioeduca�vo Lindeia e DOPCAD Contagem.

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 com músculo/fraldinha. 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 aves há somente 1 (uma) preparação com frango (coxa e contra coxa) assado. O frango (coxa e contra coxa) frito
deve ser subs�tuído por assado, totalizando desta forma 2 (duas) incidências mensais de coxa e sobrecoxa assada.

Além disso, verificou-se somente 1 (uma) incidência de strogonoff. Deve-se subs�tuir uma das preparações com filé de peito por strogonoff,
totalizando em 2 (duas) incidências mensais;

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

Na ficha técnica de farináceos, as incidências de angu/polenta e farofa/virado não estão especificadas separadamente. De acordo com
edital, a ficha técnica deve apresentar 2 (duas) incidências de angu/polenta e 6 (seis) de farofa/virado;

Na ficha técnica de massas, as incidências de macarrão e lasanha não estão especificadas separadamente. De acordo com edital, a ficha
técnica deve apresentar 7 (sete) incidências de macarrão e 1 (uma) de lasanha;

Na ficha técnica de Saladas, verificou-se que determinadas saladas possuem 2 (dois) legumes, tais como: abobora/brócolis;
baroa/chuchu; cenoura ralada/pepino; cenoura/ervilha; couve flor/beterraba cozida; vagem/moranga; vinagrete/nabo e
abobora/brócolis. A salada deve compor de 1 folhoso e 1 legume/fruta ou ser composta (salpicão), conforme consta em edital;

Na ficha técnica de Colação/Frutas, há 11 (onze) incidências de banana. No edital consta 12 (doze) incidências da mesma;

Não foi constatado frutas na ficha técnica de lanche da tarde funcionários;

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);

Nas fichas técnicas de Sobremesas, Colação/Frutas, 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.

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 25/10/2017, às 12:39, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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Documento assinado eletronicamente por Fagner Cris�ano Rocha, Diretor, em 25/10/2017, às 13:34, 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 0056769 e o código CRC B0490D9A.

 

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 1690.01.0001723/2017-83 SEI nº 0056769
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DIRETORIA DE GESTÃO OPERACIONAL

 

MEMORANDO/SESP/DGO/nº 240/2017

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2017.

Renato Gonçalves Silva

Núcleo de Licitações da SESP

Pregoeiro

Belo Horizonte - MG

 

Assunto: Resposta ao MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 49/2017

 

Senhor Pregoeiro,

 

Em resposta ao MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 49/2017, informamos que os documentos comprobatórios, referente a Qualificação Técnica,
apresentados pela empresa Total Alimentação S/A estão a contento para avaliar a proposta comercial.

Informamos 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 Socioeduca�vo Lindeia e DOPCAD Contagem.

No que tange a planilha de composição de custos, verificou-se a necessidade de adequação do seguinte item:

Nas duas fichas técnicas de peixes (unidades I e II), a receita de peixe frito é composta por Filé de pescada. De acordo com o Termo de
Referência o peixe deve ser Filé de Merlusa.

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 14/11/2017, às 13:10, 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 14/11/2017, às 16:59, 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 0075167 e o código CRC 9636E192.

 

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 1690.01.0001723/2017-83 SEI nº 0075167

 

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
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DIRETORIA DE GESTÃO OPERACIONAL

 

MEMORANDO/SESP/DGO/nº 319/2017

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2017.

Renato Gonçalves Silva

Núcleo de Licitações da SESP

Pregoeiro

Belo Horizonte - MG

 

Assunto: Resposta ao MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 63/2017 - Referente a empresa licitante Prudente Refeições LTDA.

 

Senhor Pregoeiro,

 

Em resposta ao MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 63/2017 (0101524), onde solicita Parecer desta Diretoria de Gestão Operacional
referente aos apontamentos realizado pela empresa Prudente Refeições LTDA., no que diz respeito às alegações
apresentada pela mesma quanto aos vícios iden�ficados e apontados por meio do MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 33 (0053360),
enfa�zamos que conforme elencado no MEMORANDO/SESP/DGO/nº 175 (0056769), encaminhado a esse Núcleo, foi verificada a
necessidade da adequação de determinados itens na Planilha de Composição de Custo apresentada pela empresa supracitada.

Com obje�vo de esclarecer tais itens, segue (abaixo) a fundamentação dos mesmos com parte do Termo de Referência:

Na ficha técnica de carnes bovinas há 4 (quatro) incidências mensais de preparações com músculo/fraldinha. 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 aves há somente 1 (uma) preparação com frango (coxa e contra coxa) assado. O frango (coxa e contra
coxa) frito deve ser subs�tuído por assado, totalizando desta forma 2 (duas) incidências mensais de coxa e sobrecoxa
assada.

Além disso, verificou-se somente 1 (uma) incidência de strogonoff. Deve-se subs�tuir uma das preparações com filé de peito
por strogonoff, totalizando em 2 (duas) incidências mensais;

Na ficha técnica de embu�dos, as incidências devem ser especificadas para todos os embu�dos e não o total de
incidências dos mesmos no mês, tais como: linguiça (1 incidência), hambúrguer (1 incidência), steak (1 incidência) e
almôndegas (1 incidência);
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Na ficha técnica de farináceos, as incidências de angu/polenta e farofa/virado não estão especificadas separadamente. De
acordo com edital, a ficha técnica deve apresentar 2 (duas) incidências de angu/polenta e 6 (seis) de farofa/virado;

Na ficha técnica de massas, as incidências de macarrão e lasanha não estão especificadas separadamente. De acordo com
edital, a ficha técnica deve apresentar 7 (sete) incidências de macarrão e 1 (uma) de lasanha;

Na ficha técnica de Saladas, verificou-se que determinadas saladas possuem 2 (dois) legumes, tais como: abobora/brócolis;
baroa/chuchu; cenoura ralada/pepino; cenoura/ervilha; couve flor/beterraba cozida; vagem/moranga; vinagrete/nabo e
abobora/brócolis. A salada deve compor de 1 folhoso e 1 legume/fruta ou ser composta (salpicão), conforme consta em
edital;

Na ficha técnica de Colação/Frutas, há 11 (onze) incidências de banana. No edital consta 12 (doze) incidências da mesma; 
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Não foi constatado frutas na ficha técnica de lanche da tarde funcionários;

 

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);

Nas fichas técnicas de Sobremesas, Colação/Frutas, 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.
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Observação: De forma a atender a quan�dade especificada no termo de referência (120g), as perdas do produto durante o
processo de produção (pré-preparo) devem ser consideradas, já que as frutas em questão serão servidas aos comensais sem a
casca/semente.

A presente empresa não especificou se os produtos (mamão e melancia) in natura, apresentado na Planilha de Formação de
Custo, se encontram nestas condições. Desta forma entende-se que foi considerado o peso bruto e não o peso liquido dos produtos.

 

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

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Claudia Maria Gonçalves Meira, Servidora, em 04/12/2017, às 16:13, 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 04/12/2017, às 16:29, 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 0103604 e o código CRC 7FFCF0C7.

 

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 1690.01.0001723/2017-83 SEI nº 0103604
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DIRETORIA DE GESTÃO OPERACIONAL

 

MEMORANDO/SESP/DGO/nº 327/2017

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2017.

Renato Gonçalves Silva

Núcleo de Licitações da SESP

Pregoeiro

Belo Horizonte - MG

 

Assunto: Resposta ao MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 63/2017 - Referente a empresa licitante Total Alimentação S/A

 

Senhor Pregoeiro,

 

Em resposta ao MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 63/2017 (0101524), onde solicita Parecer desta Diretoria de Gestão Operacional
referente aos apontamentos realizado pela empresa Total Alimentação S/A no que diz respeito às alegações apresentada pela mesma quanto
aos vícios iden�ficados e apontados por meio do MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 49 (0071753), enfa�zamos que conforme elencado no
MEMORANDO/SESP/DGO/nº 240 (0075167), encaminhado a esse Núcleo, foi verificada a necessidade da adequação de determinado item na
Planilha de Composição de Custo apresentada pela empresa supracitada. Com obje�vo de esclarecer tal item, segue (abaixo) a
fundamentação do mesmo com parte do Termo de Referência:

Nas duas fichas técnicas de peixes (unidades I e II), a receita de peixe frito é composta por Filé de pescada. De acordo com
o Termo de Referência o peixe deve ser Filé de Merlusa.

A empresa Total Alimentação esclarece "[...] ter havido um equívoco formal devido ao fato de merluza ser sinônimo de pescado,
sendo o mesmo peixe (merluza) a ser u�lizado na composição dos cardápios [...]".

À frente da jus�fica�va da presente empresa, na qual informa que merluza é sinônimo de pescado, destacamos que ao analisar
a composição nutricional dos mesmos, verifica-se que estes são similares no que diz respeito ao valor calórico, entretanto, há diferenças de
determinados nutrientes (fosforo, potássio, sódio, lipídios, proteína, colesterol, cálcio, dentre outros) entre o filé de merluza e pescado. Além
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disso, há nutrientes que não constam na composição nutricional de um dos peixes (niacina, carboidrato, vitamina B12 e equivalente de
folato). Desta forma, os peixes supracitados são dis�ntos quanto a questões nutricionais, já que há diferenças em determinados nutrientes
dos mesmos.

Segue abaixo, quadro compara�vo do Filé de Merluza e Pescada. Tais informações foram extraídas da Tabela Brasileira de
Composição de Alimentos:

 

 
 

http://www.fcf.usp.br/tbca/
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Diante do exposto, concluí-se que o filé de pescado não subs�tui o filé de merluza, devido ao fato da composição nutricional
dos mesmos serem divergentes.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Claudia Maria Gonçalves Meira, Servidora, em 05/12/2017, às 15:55, 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 05/12/2017, às 16:06, 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 0107715 e o código CRC 50EE9C8F.

 

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
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http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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