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De: Janaina andrade <janaandrade5@yahoo.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 21 de setembro de 2017 14:39
Para: SEDS_Email_Licitsesp; Brenda Borges Cambraia Barreiros; Michelle Fonseca 

de Oliveira (SEDS)
Cc: licitacao@facilitaconsult.com.br
Assunto: Pedido de esclarecimento Pregão 078/2017 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS GOVERNANÇA – CPGF 
  
  

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
  
  
  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 078/2017 
OBJETO: “Prestação de serviço para preparação, produção e fornecimento contínuos de refeição e lanches, dentro das 
instalações da Unidade Socioeducativa (US): Centro Socioeducativo Santa Terezinha, assegurando uma alimentação balanceada 
e em condições higiênico-sanitárias adequadas, destinada aos adolescentes e aos servidores públicos a serviço na Unidade, 
conforme especificações e detalhamentos consignados no Anexo I, parte integrante do referido Edital.” 
  
A Empresa Facilita Assessoria Empresarial, CNPJ: 27.696.993/0001-34, retirou cópia do supracitado edital e deseja esclarecer a 
seguinte dúvida; 
  
1) A apresentação da planilha de detalhamento dos componentes e de custos unitários deverá ser encaminhada apenas pela 
empresa declarada vencedora no prazo máximo de 2 (dois) dias conforme item 8.3.8 do referido edital? 
  
2) No item de nº 7.4.4.2.1.o documento “Autorização de Representantes de Visita Técnica” deverá ter firma reconhecida?  
  
  

Contagem, 21 de Setembro  de 2017.
 

Cordialmente, 
  
  

Janaina Andrade Teixeira 
CPF: 012.669.056-18 

 
Email para contato: licitacao@facilitaconsultoria.com.br 

janaandrade5@yahoo.com.br  

 



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Processo nº 1690.01.0001375/2017-70

RESPOSTA DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL

REF.: PREGÃO

RESPOSTA DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL

REF.: PREGÃO Nº 1691001 – 78/2017 – 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, designado através da Resolução nº 67, de 21 de
setembro de 2017, do Exmo. Secretário de Segurança Pública, publicada no “Minas Gerais” em 22 de
setembro  de  2017,  vem,  em  razão  pela  SOLICITAÇÃO  DE  ESCLARECIMENTO  ao  Ato  Convocatório  do
Pregão em epígrafe, proposta pelo licitante “FACILITA ASSESSORIA EMPRESARIAL”, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 27.696.993/0001-34, como segue:

I - DO RELATÓRIO

            Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao ato convocatório do PREGÃO Nº
1691001 – 78/2017, cujo objeto refere-se ao “Serviço de fornecimento de refeições e lanches para o Centro
Socioeducativo Santa Terezinha” objetivando esclarecimento do Edital Licitatório, conforme explanado no
documento em anexo.

II- PRELIMINARMENTE - DA TEMPESTIVIDADE
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No que se refere à tempes vidade, verifica-se que a solicitação de esclarecimento atende
às exigências previstas no item 3.1 do Edital, uma vez que o prazo para apresentação do documento em
epígrafe finda-se em 26/09/2017 e que o mesmo foi encaminhado ao e-mail  descrito no instrumento
convocatório no dia 21/09/2017, vejamos:

3.1 Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por
qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados à Pregoeira, até o 5º (quinto) dia após a
publicação do aviso do Edital.

   3.1.1. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Pregoeira, por escrito, por meio
do e-mail licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br.

      3.1.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se iden ficar
(CNPJ, nome empresarial e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e
CPF para pessoa sica) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone,
fax e e-mail).

     3.1.3. Os esclarecimentos serão prestados pela Pregoeira, por escrito, por meio de e-mail àqueles
que enviaram solicitações de  re rada do Edital.

O prazo descrito acima atende ao art. 11 do Decreto Estadual 44.786, de 19 de abril de
2008 que está em vigor e atende subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

III – DOS QUESTIONAMENTOS

Requer o licitante esclarecimento sobre:

1) A apresentação da planilha de detalhamento dos componentes e de custos unitários
deverá ser encaminhada apenas pela empresa declarada vencedora no prazo máximo de 2 (dois) dias
conforme item 8.3.8 do referido edital?

As planilhas de detalhamento dos componentes de custos unitários (Planilhas de Fichas
Técnicas, Custo alimentar, Planilha de Formação de Preço, Mão de Obra, Despesas Fiscais e Planilha final
de Composição de Custos),  fazem parte  dos  documentos  solicitados para  habilitação e  apenas  serão
exigidos  para  a  empresa  que  ofertou  o  menor  lance  no  certame.  Os  documentos  deverão  ser
encaminhados no prazo máximo de 02 (dois) dias para o endereço especificado no item 8.3.8 do Edital
Licitatório.

2)  No  item  de  nº  7.4.4.2.1.o  documento  “Autorização  de  Representantes  de  Visita
Técnica” deverá ter firma reconhecida? 

Por não estar previsto no Edital Licitatório o documento “Autorização de Representantes de
Visita  Técnica”  para  comparecimento  na  Unidade  Socioeduca va  de  Santa  Terezinha  não  tem  a
obrigatoriedade de firma reconhecida em cartório. Verificar item 7.4.4.2.1 do instrumento convocatório
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apresentado abaixo:

7.4.4.2.1.       O representante, deverá comparecer na unidade, munido dos seguintes documentos: 
instrumento  público  ou  par cular  de  Procuração,  com  firma  reconhecida,  ou  “Autorização  de
Representantes de Visita Técnica”, conforme o modelo do Anexo III, devendo, ainda, apresentar a
Carteira de Iden dade ou outro documento equivalente; Edital de Licitação; cópia auten cada do
respec vo Estatuto ou Contrato Social da empresa, e da úl ma alteração estatutária ou contratual, 2
(duas) vias do formulário de “Cer ficado de Visita Técnica”, conforme anexo IV.

Atenciosamente,

Francielle de Souza Florido

Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Servidora, em 22/09/2017, às
16:37, 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 0025916 e o código CRC 7EFE6D7E.

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 1690.01.0001375/2017-70 SEI nº 0025916
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