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Ana Carolina Nascimento Souza (SESP)

De: Licitação <licitacao@rpemp.com.br>

Enviado em: terça-feira, 27 de fevereiro de 2018 11:36

Para: SEDS_Email_Licitsesp

Assunto: Impugnação Pregão Eletrônico 03-2018

Anexos: Impugnação Cesap 03-2018.pdf

 

Prezada Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio, 

 

 

Com nossos cordiais cumprimentos, nos da RPE Empreendimentos Alimentares Eireli, CNPJ 09.813.838/0001-79 

enviamos em anexo, impugnação ao edital do Pregão Eletrônico nº 03-2018, cujo objeto é a produção e 

fornecimento contínuos de refeições e lanches dentro das instalações das Unidades Socioeducativas do Estado de 

Minas Gerais, na forma administrada, constantes dos lotes abaixo discriminados, assegurando uma alimentação 

balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas. 

 

Grata, 

 

 

Janaína Campos 

Licitações e Contratos. 

(31) 3273-2569 

 

www.rpemp.com.br 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

NÚCLEO DE LICITAÇÕES DA SESP

 

MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 23/2018

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2018.

A Sua Senhoria o Senhor

Fagner Cristiano Rocha

Diretor

Belo Horizonte - MG

 

Assunto: Posicionamento quanto a Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico 03/2018

 

Senhor Diretor,

 

Com a finalidade de subsidiar as decisões desta Pregoeira, conforme art. 9°, § 1º, inciso II do Decreto Estadual 44.786/2008, 
encaminho impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico 03/2018, cujo objeto é a prestação de serviço para preparação, produção e
fornecimento con�nuos de refeição e lanches, dentro das instalações das Unidades Socioeduca�vas (US) do Estado de Minas Gerais, na forma
administrada: Centro de Internação Provisória São Benedito, Centro Socioeduca�vo Santa Terezinha, Centro Socioeduca�vo de Pirapora,
Centro Socioeduca�vo de Ipa�nga, Centro Socioeduca�vo de Uberaba, Centro Socioeduca�vo de Montes Claros, Centro de Internação
Provisória Dom Bosco, para que esta diretoria analise, posicione e jus�fique quanto aos ques�onamentos do impugnante, por se tratar de
matéria estritamente técnica.

 

Solicito especial atenção, devido ao cumprimento do item 3.3 do Edital Licitatório:

 
3.3      Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia ú�l, após a publicação, e por licitante, até o 2º dia
ú�l que anteceder a abertura da licitação, cabendo a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte) horas.

 

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

 

 

Atenciosamente,

 

Ana Carolina Nascimento Souza

Pregoeira/SESP

 

 

Francielle de Souza Florido

Coordenadora do Núcleo de Licitação

Pregoeira/SESP
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Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Nascimento Souza, Pregoeira, em 27/02/2018, às 13:57, 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 Francielle de Souza Florido, Pregoeira - Coordenadora do Núcleo de Licitação, em 27/02/2018,
às 13:57, 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 0313099 e o código CRC 22DC44B0.

 

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: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1690.01.0000675/2018-52 SEI nº 0313099

 

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 206/2018

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2018.

Ilma. Sra.

Francielle de Souza Florido

Coordenadora do Núcleo de Licitação

Belo Horizonte - MG

 

Assunto: Resposta impugnação Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2018

 

  

Prezada Senhora,

 

Cumprimentando-a cordialmente, e em resposta ao Memorando/SESP/NULIC/ nº 23/2018 (0313099), encaminhamos abaixo
parecer técnico quanto à impugnação ao edital de licitação, modalidade pregão eletrônico, nº 03/2018, cujo objeto é a preparação, produção
e fornecimento con�nuos de refeições e lanches dentro das Unidades Socioeduca�vas (US): Centro de Internação Provisória São Benedito;
Centro Socioeduca�vo Santa Terezinha; Centro Socioeduca�vo Pirapora; Centro Socioeduca�vo Ipa�nga; Centro Socioeduca�vo Uberaba;
Centro Socioeduca�vo Montes Claros, Centro de Internação Provisória Dom Bosco:

I - INEXEQUIIBILIDADE DE PREÇOS:

 

Para a composição da formação do preço de referência é u�lizada a metodologia descrita no "Caderno de Aquisição e
Contratação de Serviços para o Fornecimento de refeições" - faremos referência a ele como "Caderno de Aquisição" -, oriunda do Modelo de
Gestão Estratégica de Suprimentos do Estado de Minas Gerais, modelo este que observa as leis e normas gerais de licitações e contratos,
execução orçamentária e financeira, bem como o conjunto de regulamentos rela�vos aos processos de suprimentos do setor público,
u�lizado conforme diretriz do Governo desde 2007.

Dessa forma, o referido “Caderno de Aquisição"  contém diretrizes para a composição do Preço de Refeições (Preço de
Referência) u�lizado nos processos licitatórios. A composição de preços para a obtenção dos valores unitários das refeições objeto
do "Caderno de Aquisição" foi estruturada de acordo com o racional de cálculo desenvolvido pelo Estudo Técnico de Serviços Terceirizados do
Estado de São Paulo (CADTERC), considerando os seguintes grupos:

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

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

- Mão de obra para preparo e fornecimento das refeições.

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

Com o obje�vo de aferir o Custo Alimentar, o Núcleo de Nutrição da Diretoria de Gestão Operacional/DGO da Subsecretaria de
Atendimento Socioeduca�vo realiza a pesquisa de preços para todos os itens alimentares e descartáveis que compõem o contrato para
fornecimento de alimentação.

A par�r de outubro de 2015, devido a oscilação da inflação aplicada aos insumos que compõem o custo alimentar, a pesquisa
de preços passou a ser atualizada a cada 4 (quatro) meses, buscando uma melhor qualificação de preço e maior transparência ao processo.

As pesquisas de preços realizadas pelo Núcleo de Nutrição  da DGO/SUASE encontram-se disponíveis no setor para consulta e
são u�lizadas para subsidiar a instrução dos processos licitatórios.

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

Desse modo, entende-se que o preço de referência é exequível, por ser formado a par�r de metodologia construída para a
Administração Pública e validada pelo Governo de Minas Gerais, aplicada desde 2007 em processos licitatórios. Além disso, conforme citado
acima, ocorre uma atualização periódica dos preços unitários de insumos.
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1 - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS:

Em relação à solicitação de revisão e dimensionamento dos custos deste item, informamos que o cálculo seguiu a metodologia
exposta abaixo:

Refere-se-à previsão de aplicação mensal, nas dependências u�lizadas para os serviços, de controle integrado de pragas,
calculada por meio da aplicação de coeficiente sobre a matéria-prima alimentar total (desjejum, almiço, lanche da tarde, jantar e plantão). Os
coeficientes u�lizados estão indicados a seguir:

NÚMERO DE COMENSAIS

COEFICIENTE
ADOTADO

ATÉ 499 ATÉ 999 ATÉ 2999 ATÉ 3999 ATÉ 4999 ATÉ 5999 ACIMA DE 6000
0,11 0,08 0,06 0,05

                            (Fonte: Cadterc 2005)

 

2 - ÁREA FÍSICA:

O cálculo em questão refere-se à previsão do custo com locação de imóvel e é u�lizado apenas para alimentação transportada,
o que não é o caso do certame.

 

3 - MÃO DE OBRA:

O cálculo do quan�ta�vo de mão de obra rela�va ao Centro Socioeduca�vo Pirapora seguiu a metodologia descrita abaixo,
totalizando 05 (cinco) funcionários, sendo um deles um(a) nutricionista e os demais distribuídos entre cozinheiro e auxiliares de cozinha.

O indicador u�lizado para cálculo de pessoal é a relação de mão de obra em função do tempo es�mado no preparo e
distribuição de uma refeição, conforme tabela abaixo extraída do Cadterc 2011.

Definição da mão de obra do profissional Nutricionista: A quan�dade de nutricionistas de uma Unidade de Alimentação e
Nutrição (UAN) é baseada na resolução CFN nº 380/2005, que estabelece o número de profissionais de acordo com a quan�dade de refeições
fornecidas.

O salário dos funcionários é definido conforme pesquisas realizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego que disponibiliza a
média salarial da categoria. A cada ano é acrescentado o percentual acordado pelo Sindicato dos Empregados das Empresas de Refeições
Cole�vas - SEERC em Convenções Cole�vas.

O caderno GES definiu 21,05% do custo alimentar.

O Cadterc 2011 definiu o estudo de Gandra, Y, R & Gambardella, A. M. D. - Avaliação de Serviços de Nutrição e Alimentação -
USP - 1983, que es�pulou a quan�dade de mão de obra de acordo com o número de refeições e o tempo gasto para produzi-las. Essa é a
metodologia u�lizada atualmente.

 

Tabela de aplicação de (n) minutos de acordo com o número de refeições diárias servidas:

NÚMERO DE REFEIÇÕES <300 300 A 500 500 A 700 700 A 1000 1000 A 1300 1300 A 2500 2500 OU MAIS
MINUTOS (N) 15' 15'-14' 14'-13' 13'-10' 10'-9' 9'-8' 7'

 

 Para o cálculo de quan�ta�vo de mão de obra foi adotada a sequinte fórmula:

 

Nº total de refeições servidas x n minutos = quan�ta�vo de mão de obra

Jornada diária de trabalho x 60 minutos

 

4 - ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DOS ALIMENTOS:

O Cálculo deste item seguiu a metodologia descrita abaixo:

Para composição de custos, o valor foi ob�do por meio da aplicação de coeficiente sobre a matéria-prima alimentar total
(desjejum + almoço + lanche + plantão).

NÚMERO DE COMENSAIS
COEFICIENTE ADOTADADO ATÉ 499 ATÉ 999 ATÉ 2999 ACIMA DE 3000

 0,12 0,22 0,35 0,18

Assim, as questões técnicas aventadas pela impugnante não merecem provimento, pois a metodologia aplicada é toda
embasada em estudos técnicos validados.

 

II - DA DIVERGÊNCIA DE QUANTIDADES: 

Assiste razão ao Impugnante em relação ao apontamento feito quanto à Planilha de Custo Final, uma vez que ocorreu um erro
material no lançamento do quan�ta�vo de servidores em serviço no Centro Socioeduca�vo Pirapora nos finais de semana, o que altera o
custo final previsto.

Em decorrência do erro acima citado, uma nova Planilha de Custo Final foi inserida no Termo de Referência (0314630) com os
quan�ta�vos corrigidos.
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III - DA PROXIMIDADE DOS HORÁRIOS DOS SERVIÇOS:

Os contratos de alimentação são gerenciados pelo sistema denominado “SIGA”, no  qual os quan�ta�vos só podem ser
solicitados com, no máximo, 48 (quarenta e oito horas) de antecedência. Contudo, pode ser que haja alteração no quan�ta�vo de
adolescentes da unidade, mo�vo pelo qual es�pulou-se o horário de alteração até as 09h da manhã do dia da solicitação, considerando a
rota�vidade e circulação de adolescentes (admissão, desligamento, saídas para atendimentos de saúde, audiências e outras a�vidades
externas). Além disso, o horário de funcionamento dos setores administra�vos dos Centros Socioeduca�vos tem início às 08h. Os horários
es�pulados para alterações são perfeitamente viáveis para preparação das refeições, tendo em vista que a cozinha funciona dentro da própria
unidade. O sistema registra o número que foi pedido e, para acréscimo ou decréscimo, precisa de jus�fica�va por escrito do gestor. Assim,
não merece acolhida a alegação de que “os horários de prévia comunicação caso haja qualquer alteração ficam muito próximos dos horários
de pré-preparo, podendo impactar significa�vamente nos serviços que deverão ser servidos". Além disso, essa já é  uma prá�ca consolidada
nas unidades socioeduca�vas do Estado de Minas Gerais.

Em se tratando do horário para acréscimo do número de refeições até as 14h, rela�vas ao jantar, também é perfeitamente
viável, considerando a jus�fica�va acima apresentada.

 

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

 

 

Atenciosamente,

 

 

Cláudia Maria Gonçalves Meira

Nutricionista da Diretoria de Gestão Operacional

 

 

Fagner Cris�ano Rocha

Diretor de Gestão Operacional

 

 

Patrícia Costa de Mello

Superintendente de Gestão Estratégica do Sistema Socioeduca�vo

 

 

Camila Barbosa Neves

Subsecretária de Atendimento Socioeduca�vo

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Documento assinado eletronicamente por Camila Barbosa Neves, Subsecretária, em 28/02/2018, às 13:59, 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 Claudia Maria Gonçalves Meira, Servidora, em 28/02/2018, 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.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Costa de Mello, Superintendente, em 28/02/2018, às 16:24, 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 28/02/2018, às 16:36, 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
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
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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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 0319375 e o código CRC E3EFE06F.

 

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 1690.01.0000675/2018-52 SEI nº 0319375

 

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 1690.01.0000675/2018-52

  

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

 

REF.: PREGÃO Nº 1691001 – 03/2018 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA, neste ato representado pela Pregoeira, Srª Ana Carolina Nascimento Souza, designada por meio
da Resolução SESP nº 67, de 21 de setembro de 2017, do Exmo. Secretário de Segurança Pública, publicada
no Diário Oficial de Minas Gerais em 22 de setembro de 2017, vem, em razão da IMPUGNAÇÃO ao
Instrumento Convocatório do Pregão em epígrafe, proposta pela empresa “RPE EMPREENDIMENTOS
ALIMENTARES EIRELI”, inscrita no CNPJ sob o nº 09.813.838/0001-79, estabelecida na Rua Ceará, nº
741, sala 106, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-311, apresentar as suas razões, para ao
final decidir, como segue:

 

I - DO RELATÓRIO

 

Trata-se da análise da IMPUGNAÇÃO ao ato convocatório do PREGÃO Nº 1691001 – 03/2018, cujo objeto
é prestação de serviço para preparação, produção e fornecimento contínuos de refeição e lanches, dentro das
instalações das Unidades Socioeducativas (US): Centro de Internação Provisória São Benedito, Centro
Socioeducativo Santa Terezinha, Centro Socioeducativo de Pirapora, Centro Socioeducativo de Ipatinga,
Centro Socioeducativo de Uberaba, Centro Socioeducativo de Montes Claros, Centro de Internação
Provisória Dom Bosco, objetivando a alteração do Edital Licitatório, conforme explanado no documento em
anexo (0313074).

 

II- PRELIMINARMENTE - DA TEMPESTIVIDADE

 

No que se refere à tempestividade, verifica-se que a impugnação atende às exigências previstas nos subitens
3.3 e 3.3.1 do Edital, uma vez que o prazo para apresentar impugnação por licitante encerrar-se-á em
28/02/2018, ou seja, 2º dia útil antes da abertura da sessão e que o mesmo foi encaminhado ao e-mail
descrito no instrumento convocatório no dia 27/02/2018 às 11h36min, vejamos:

3.3. Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia ú�l,
após a publicação, e por licitante, até o 2º dia ú�l que anteceder a abertura da licitação, cabendo a
Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte) horas.
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3.3.1   O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido a Pregoeira
preferencialmente no e-mail licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br ou protocolizar junto ao
Protocolo Geral, sito na Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo
II, 4.001, Edi�cio Gerais, bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, no horário de 08h00min (oito) às
17h00min (dezessete) horas, observado o prazo previsto no subitem 3.3 deste ato convocatório,
fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias. Caso optar
por envio ao Protocolo, deverá endereçar à Secretaria de Estado de Segurança Pública,
Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças (CPGF), Núcleo de Licitação (Nulic), classificado
como sigiloso e encaminhado aos cuidados da Pregoeira.

O prazo descrito acima atende, em parte, as disposições do art. 41 da Lei 8666, de 1993, prazo que confere
maior lapso de acesso ao licitante para o direito de impugnar o edital.

 

III - DAS RAZÕES

 

De forma objetiva, requer o licitante que seja revisto:

1. O valor máximo permitido (valor de referência) para contratação, considerando os custos a serem
empregados com controle integrado de pragas, reforma e instalação da área física onde irá se instalar a
unidade de alimentação e nutrição e mão de obra;

2. O quantitativo de funcionários nos sábados e domingos da Planilha de Custo Final do Centro
Socioeducativo de Pirapora;

3. O horário para solicitar alteração no quantitativo de alimentação a ser fornecida no Centro
Socioeducativo de Pirapora.

 

IV - DO JULGAMENTO

 

Para subsidiar o julgamento desta pregoeira, foi solicitado um parecer da área técnica por meio do
MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 23/2018 (0313099), Diretoria de Gestão Operacional - DGO, responsável
pela elaboração do termo de referência.

I - INEXEQUIBILIDADE DE PREÇOS:

Em resposta à provocação, a Diretoria de Gestão Operacional informou que, em relação a inexequibilidade
de preços, para a composição da formação do preço de referência é utilizada a metodologia descrita no
“Caderno de Aquisição e Contratação de Serviços para o Fornecimento de Refeições”, oriunda do Modelo de
Gestão Estratégica de Suprimentos do Estado de Minas Gerais, modelo este que observa as leis e normas
gerais de licitações e contratos, execução orçamentária e financeira, bem como o conjunto de regulamentos
relativos aos processos de suprimentos do setor público, utilizado conforme diretriz do Governo desde 2007.
Conforme parecer da área técnica: (0319375)

Dessa forma, o referido “Caderno de Aquisição"  contém diretrizes para a composição do Preço de
Refeições (Preço de Referência) u�lizado nos processos licitatórios. A composição de preços para a
obtenção dos valores unitários das refeições objeto do "Caderno de Aquisição" foi estruturada de
acordo com o racional de cálculo desenvolvido pelo Estudo Técnico de Serviços Terceirizados do
Estado de São Paulo (CADTERC), considerando os seguintes grupos:

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

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

- Mão de obra para preparo e fornecimento das refeições.
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- Custos diversos – instalações �sicas, equipamentos, utensílios, consumo de água, energia, gás e
análises microbiológicas.

Com o obje�vo de aferir o Custo Alimentar, o Núcleo de Nutrição da Diretoria de Gestão
Operacional/DGO da Subsecretaria de Atendimento Socioeduca�vo realiza a pesquisa de preços
para todos os itens alimentares e descartáveis que compõem o contrato para fornecimento de
alimentação.

A par�r de outubro de 2015, devido a oscilação da inflação aplicada aos insumos que compõem o
custo alimentar, a pesquisa de preços passou a ser atualizada a cada 4 (quatro) meses, buscando
uma melhor qualificação de preço e maior transparência ao processo.

As pesquisas de preços realizadas pelo Núcleo de Nutrição  da DGO/SUASE encontram-se
disponíveis no setor para consulta e são u�lizadas para subsidiar a instrução dos processos
licitatórios.

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

Desse modo, entende-se que o preço de referência é exequível, por ser formado a par�r de
metodologia construída para a Administração Pública e validada pelo Governo de Minas Gerais,
aplicada desde 2007 em processos licitatórios. Além disso, conforme citado acima, ocorre uma
atualização periódica dos preços unitários de insumos.

Em relação à solicitação de revisão e dimensionamento do controle integrado de pragas, foi informado que o
cálculo foi realizado por meio da aplicação de coeficiente sobre a matéria-prima alimentar total (desjejum,
almoço, lanche da tarde, jantar e plantão), conforme consta no documento anexo (0319375).

NÚMERO DE COMENSAIS

COEFICIENTE
ADOTADO

ATÉ
499

ATÉ
999

ATÉ
2999

ATÉ
3999

ATÉ
4999

ATÉ
5999

ACIMA DE
6000

0,11 0,08 0,06 0,05

                            (Fonte: Cadterc 2005)

Em relação a área física, o cálculo em questão refere-se à previsão do custo com locação de imóvel e é
utilizado apenas para alimentação transportada, o que não é o caso do certame.

Conforme informado pela DGO, o cálculo do quantitativo de mão de obra relativo ao Centro Socioeducativo
Pirapora seguiu a metodologia descrita abaixo, totalizando 05 (cinco) funcionários, sendo um deles
um(a) nutricionista e os demais distribuídos entre cozinheiro e auxiliares de cozinha:

O indicador u�lizado para cálculo de pessoal é a relação de mão de obra em função do tempo
es�mado no preparo e distribuição de uma refeição, conforme tabela abaixo extraída do Cadterc
2011.

Definição da mão de obra do profissional Nutricionista: A quan�dade de nutricionistas de uma
Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é baseada na resolução CFN nº 380/2005, que
estabelece o número de profissionais de acordo com a quan�dade de refeições fornecidas.

O salário dos funcionários é definido conforme pesquisas realizadas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego que disponibiliza a média salarial da categoria. A cada ano é acrescentado o percentual
acordado pelo Sindicato dos Empregados das Empresas de Refeições Cole�vas - SEERC em
Convenções Cole�vas.

O caderno GES definiu 21,05% do custo alimentar.
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O Cadterc 2011 definiu o estudo de Gandra, Y, R & Gambardella, A. M. D. - Avaliação de Serviços de
Nutrição e Alimentação - USP - 1983, que es�pulou a quan�dade de mão de obra de acordo com o
número de refeições e o tempo gasto para produzi-las. Essa é a metodologia u�lizada atualmente.

 

Tabela de aplicação de (n) minutos de acordo com o número de refeições diárias servidas:

NÚMERO DE
REFEIÇÕES <300 300 A

500
500 A
700

700 A
1000

1000 A
1300

1300 A
2500

2500 OU
MAIS

MINUTOS (N) 15' 15'-14' 14'-13' 13'-10' 10'-9' 9'-8' 7'

 Para o cálculo de quantitativo de mão de obra foi adotada a sequinte fórmula:

Nº total de refeições servidas x n minutos = quantitativo de mão de obra

Jornada diária de trabalho x 60 minutos

Em relação à análise microbiológica dos alimentos, a DGO informou que foi aplicada a seguinte
metodologia:

Para composição de custos, o valor foi obtido por meio da aplicação de coeficiente sobre a matéria-prima
alimentar total (desjejum + almoço + lanche + plantão).

NÚMERO DE COMENSAIS

COEFICIENTE ADOTADADO ATÉ 499 ATÉ 999 ATÉ 2999 ACIMA DE 3000

 0,12 0,22 0,35 0,18

 

Portanto, os apontamentos supracitados pela impugnante não merecem provimento, pois a metodologia
aplicada é toda embasada em estudos técnicos validados, conforme informado pela área técnica.

II - DA DIVERGÊNCIA NA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS: 

Conforme constatado pela área técnica, ocorreu um erro material na referida planilha a qual deve será revista
e refeita:

Assiste razão ao Impugnante em relação ao apontamento feito quanto à Planilha de Custo Final,
uma vez que ocorreu um erro material no lançamento do quan�ta�vo de servidores em serviço no
Centro Socioeduca�vo Pirapora nos finais de semana, o que altera o custo final previsto.

Em decorrência do erro acima citado, uma nova Planilha de Custo Final foi inserida no Termo de
Referência com os quan�ta�vos corrigidos.

 

Destaca-se, ainda, que haverá necessidade de republicação do instrumento convocatório, uma vez que a
retificação da Planilha de Custo Final altera o valor da proposta para o lote 3, sendo portanto necessário
divulgação pelo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido.

Á
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III - DA PROXIMIDADE DOS HORÁRIOS DOS SERVIÇOS:

Segundo a área técnica:

Os contratos de alimentação são gerenciados pelo sistema denominado “SIGA”, no  qual os
quan�ta�vos só podem ser solicitados com, no máximo, 48 (quarenta e oito horas) de
antecedência. Contudo, pode ser que haja alteração no quan�ta�vo de adolescentes da unidade,
mo�vo pelo qual es�pulou-se o horário de alteração até as 09h da manhã do dia da solicitação,
considerando a rota�vidade e circulação de adolescentes (admissão, desligamento, saídas para
atendimentos de saúde, audiências e outras a�vidades externas). Além disso, o horário de
funcionamento dos setores administra�vos dos Centros Socioeduca�vos tem início às 08h. Os
horários es�pulados para alterações são perfeitamente viáveis para preparação das refeições, tendo
em vista que a cozinha funciona dentro da própria unidade. O sistema registra o número que foi
pedido e, para acréscimo ou decréscimo, precisa de jus�fica�va por escrito do gestor. Assim, não
merece acolhida a alegação de que “os horários de prévia comunicação caso haja qualquer
alteração ficam muito próximos dos horários de pré-preparo, podendo impactar significa�vamente
nos serviços que deverão ser servidos". Além disso, essa já é  uma prá�ca consolidada nas unidades
socioeduca�vas do Estado de Minas Gerais.

Em se tratando do horário para acréscimo do número de refeições até as 14h, rela�vas ao jantar,
também é perfeitamente viável, considerando a jus�fica�va acima apresentada.

Dessa forma, o questionamento supracitado não será acolhido.

V – DA DECISÃO

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

PRELIMINARMENTE, a presente impugnação ao Edital do PREGÃO Nº 1691001 – 03/2018 foi
CONHECIDA e, NO MÉRITO, as argumentações apresentadas demonstraram fatos capazes de
convencer a área técnica no sentido de rever em parte alguns itens apontados pelo impugnante. Nota-
se que o memorando em epígrafe abordou todos os itens elencados pelo licitante e apresenta-se de
forma fundamentada. Sendo assim, tem-se o DEFERIMENTO PARCIAL das alegações constantes na
impugnação interposta. O edital será corrigido e republicado abrindo-se novo prazo para a abertura da
sessão.

Importante mencionar que houve a impossibilidade desta pregoeira em cumprir o prazo de 24 horas, previsto
no subitem 3.3. do edital licitatório, para decidir sobre a impugnação, uma vez que a resposta da área técnica
foi recebida somente no dia 28/02/2018 às 16h41min.

É como decido.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2018.

 

Ana Carolina Nascimento Souza

Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Nascimento Souza, Pregoeira, em
28/02/2018, às 16:58, 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 0317475 e
o código CRC 462D1D02.

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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