




































































































 

 

    ANA CAROLINA P. TAMBASCHIA SAGRILO-EPP 

Rua Barão de Paranapanema nº 247 (Sala 02) Bosque     
Campinas/SP    - CEP 13.026-010 

contato@redealimentare.com.br 

(19) 2512-1414  

 

 

 

Apresentar sua contrarrazões de recurso administrativo interposto pela empresa NUTRIVIP 

ALIMENTAÇÃO LTDA, o que o faz nas razões de fato e de direito a seguir expostos: 

 

O Recurso administrativo interposto pela Recorrente, não pode prosperar eis que o art. 127, I, do Código 

Tributário Nacional consagra o princípio da autonomia de cada estabelecimento da empresa que tenha o 

respectivo CNPJ. 

Fora o aspecto tributário do Regulamento de ICMS, temos que em vista o disposto no artigo 29 da 

Lei 8.666/03, a inabilitação da Recorrente também que ser decidida no âmbito do direito administrativo 

além do campo do direito tributário, de modo que no que tange à regularidade fiscal, verifica-se que a 

licitante Recorrente não logrou comprovar sua necessária regularidade fiscal. 

Se a Recorrente pretendia emitir seu faturamento a partir de sua Filial em Minas Gerais, deveria ter 

licitado com a documentação pertencente à Filial, em questão. O contrato a ser firmado com essa r. 

Administração será com a Matriz da Recorrente e não com sua Filial. 

 

Havendo a Recorrente licitado com CNPJ de sua Matriz, não poderá emitir nota fiscal com CNPJ de sua 

Filial, o que implica na impossibilidade utilizar-se de sua Inscrição Estadual no Estado de Minas Gerais. 

Todos os documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira 

pertencem à Matriz da Recorrente. Instado a readequar sua planilha de composição de custos, quedou-se 

inerte a Recorrente, estando desta feita, preclusa a oportunidade para a re-adequação, sendo de rigor a 

manutenção da r decisão que inabilitou-a. 

Ressalte-se que seria absolutamente legal, que a Recorrente ao enviar sua proposta, alertasse para seu 

desejo de emitir suas faturas através de sua filial, encaminhando os documentos de sua regularidade 

fiscal pertinentes à sua filial, no caso em questão, sua inscrição estadual no Governo de Minas Gerais, 

bem como a certidão negativa de débitos para com o Governo de Minas Gerais.  

Vejamos: 

RF-5 - Apelação em Mandado de Segurança AMS 75164 PE 0002419-
46.2000.4.05.8300 (TRF-5) 
Jurisprudência•Data de publicação: 29/11/2002 

Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LICITAÇÃO. TOMADA DE 
PREÇOS. HABILITAÇÃO. PROVA DE REGULARIDADE FISCAL. MATRIZ E FILIAL. 
INCIDÊNCIA DO ICMS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. - O ART. 29, INCISO III, DA LEI 
DE LICITAÇÕES (LEI N.º 8666 /93), DETERMINA QUE A PROVA DE 
REGULARIDADE FISCAL, COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, 
PODE SER FEITA PELO DOMICÍLIO OU PELA SEDE DO LICITANTE. - TENDO A 
EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME LICITATÓRIO COMPROVADO A SUA  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10574799/artigo-127-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10574764/inciso-i-do-artigo-127-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984008/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984008/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/236638/lei-8666-03
https://trf-5.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7570420/apelacao-em-mandado-de-seguranca-ams-75164-pe-0002419-4620004058300
https://trf-5.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7570420/apelacao-em-mandado-de-seguranca-ams-75164-pe-0002419-4620004058300
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(19) 2512-1414  

 

 

  

REGULARIDADE FISCAL COM A DOCUMENTAÇÃO DA SEDE, OU MATRIZ, 
DEPREENDE-SE QUE PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS À HABILITAÇÃO NA 
DISPUTA. - NÃO HÁ QUALQUER AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA 
QUANDO A LICITANTE DEIXA CONSIGNADO EM SUA PROPOSTA QUE AS 
FATURAS SERÃO EMITIDAS COM A UTILIZAÇÃO DO CGC DA FILIAL, NO LOCAL 
DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA. ASSIM, SUBMETIDA ESTAVA À MESMA 
ALÍQUOTA DE ICMS DA EMPRESA PERDEDORA APELANTE. - APELAÇÃO 
IMPROVIDA. 

Deixando a Recorrente de indicar que seu faturamento se daria através de sua filial, bem como deixando 

de apresentar seus documentos de habilitação, em especial a CND do Estado de Minas Gerais, de rigor 

sua inabilitação, mormente por deixar de adequar sua planilha de composição de preços, quando da 

oportunidade propiciada por essa Douta Comissão do Pregão. 

 

Face ao acima exposto, requer-se pelo não provimento ao Recurso Administrativo impetrado pela 

Recorrente. 

 

Campinas, 29 de maio de 2018. 

 

 

ANA CAROLINA P. TAMBASCHIA SAGRILO EPP 
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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 139/2018

Belo Horizonte, 08 de junho de 2018.

A Sua Senhoria a Senhora

Cris�ane Torres Maia de Carvalho

Superintendente

Belo Horizonte - MG

 

Assunto: Solicitação de análise e elaboração de parecer técnico em recurso

  

Senhora Superintendente,

 

Cumprimentando-a cordialmente, em atendimento ao art. 9, § 1º, II, do decreto 44.786/08, assim como ao art. 4º da RESOLUÇÃO SESP Nº24
de 04 de junho de 2018, vejamos:

 

Art. 9º As atribuições do pregoeiro incluem:
(...)
§ 1º É facultado ao pregoeiro, no interesse da Administração:
II - solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos des�nados a fundamentar as decisões;
 

Solicito análise desta superintendência a fim de subsidiar as decisões dos recursos interpostos pelo licitante  NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA,
CNPJ 09.487.591/0001-48, para o lote 06 (0866808) e para o lote 07 (0866916), assim como as contrarrazões apresentadas pela empresa ANA
CAROLINA P. TAMBASCHIA SAGRILO EPP, CNPJ 05.566.409/0001-93, para o lote 06 (0866889) e para o lote 7 (0866943), do Pregão Eletrônico
03/2018, conforme anexos.

 

Solicito especial atenção quanto a análise supracitada e peço maior celeridade possível.

 

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

 

Ana Carolina Nascimento Souza
Pregoeira/SESP

  

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Nascimento Souza, Pregoeira, em 08/06/2018, às 10:48, 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 0902505 e o código CRC AD586E61.

 

 

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 0902505

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 

SUPERINTENDÊNCIA DE LOGÍSTICA, ORÇAMENTO E FINANÇAS

 

 

                PARECER TÉCNICO 1/2018

ASSUNTO: Responde Memorando/SESP/NULIC/nº 139/2018

ELABORADA POR  Superintendência de Logística, Orçamento e Finanças

DESTINATÁRIO  Núcleo de Licitação - CPGF/NULIC

ANEXOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Belo Horizonte, 12 de junho de 2018.

Para: Ana Carolina Nascimento Souza

          Pregoeira/SESP

 

 

Prezada Pregoeira,

 

Tendo em vista as razões do Recurso Administra�vo apresentado pela empresa licitante NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA
(0866808) e (0866916), bem como as contrarrazões apresentadas pela licitante ANA CAROLINA P. TAMBASCHIA SAGRILO EPP (0866889) e
(0866943), Pregão 03/2018 referente aos Lotes 06 e 07, esclareço:

 

De acordo com o informado através do Contador Luiz Henrique Meneses Pereira, para que a proposta da empresa
apresentada com a dedução do ICMS fosse aceita, a mesma deveria “apresentar o comprovante de Inscrição Estadual no cadastro de 
Contribuintes do ICMS na Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, comprovando assim sua condição de fornecedor de
mineiro, para ser considerada válida sua proposta comercial”, assim, a proposta seria válida com a citada inscrição caso a
documentação es�vesse de acordo com as determinações do edital licitatório 03/2018, item 9.6.5 que esclarece nas Disposições Gerais
da Habilitação: "Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se filial,
todos os documentos deverão estar no nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emi�dos, obrigatoriamente,
em nome da matriz.", sendo assim, o fornecedor se figurou como estabelecimento Matriz.

Ao analisar a proposta comercial apresentada, iden�fiquei que está em discordância com o estabelecimento figurado e
com a documentação apresentada no certame licitatório, não atendendo ao item 5.8 do edital 03/2018: “O licitante declarado
vencedor deverá enviar, juntamente com os documentos de habilitação, a proposta comercial adequada aos valores finais ofertados
durante a sessão do pregão.”

Ressalto ainda, que existe tratamento diferenciado para fins tributários entre Matriz e Filial, conforme dispõem os itens
6.9 e 6.10 do edital 03/2018, devendo ser avaliado pela licitante a regularidade fiscal de cada estabelecimento:

6.9 - Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais ficam isentos do ICMS, conforme dispõem o art. 6º e o
item 136, da Parte I, do Anexo I, do Decreto nº. 43.080, de 13 de dezembro de 2002 e Resolução Conjunta SEF/SEPLAG
nº 3.458/2003 e suas alterações posteriores.
6.10 - Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais, exceto os optantes pelo Regime do Simples Nacional,
deverão informar nas     propostas enviadas, pelo sistema eletrônico, as informações rela�vas ao produto e ao preço
resultante da dedução do ICMS, conforme Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 3.458/2003, alterada pela Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF nº 4.670/2014.

Cabe ainda reproduzir, trecho do Acórdão nº 3.056/2008 - TCU - Plenário, em cujo relatório o Min. Benjamin Zymler
(relator) transcreve a análise da unidade técnica daquela Corte sobre a questão da regularidade fiscal da matriz e da filial:
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“Relatório
(...)
13. A diferença entre matriz e filial ganha importância quando se refere ao regime tributário, tendo em vista que uma
goza de autonomia em relação à outra. Assim sendo, é que se expede uma cer�dão nega�va ou posi�va para a matriz e
outra para a filial. Nesse sen�do, a �tulo de exemplo, a matriz pode apresentar débito e a filial não, e vice-versa. Deste
modo, para fins licitatórios, os documentos de habilitação de licitante devem ser apresentados em nome da matriz ou
da filial, não sendo permi�do apresentar parte em nome da matriz e parte em nome da filial.
14. Acrescente-se que, se a matriz par�cipa da licitação, todos os documentos de regularidade fiscal devem ser
apresentados em seu nome e de acordo com o seu CNPJ. Ao contrário, se a filial é que par�cipa da licitação, todos os
documentos de regularidade fiscal devem ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu próprio CNPJ.
(...)

Diante do exposto, com base nos disposi�vos expressos no Edital Licitatório 03/2018, bem como a Jurisprudência sobrescrita,
entendo que a empresa não atendeu aos requisitos exigidos no Edital 03/2018.

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Cris�ane Torres Maia de Carvalho

Superintendente de Logís�ca, Orçamento e Finanças

 

 

Documento assinado eletronicamente por Cris�ane Torres Maia de Carvalho, Superintendente, em 12/06/2018, às 13:16, 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 0928558 e o código CRC 49F32BAE.

 

 

Superintendência de Logística, Orçamento e Finanças - 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 0928558

 

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


13/06/2018 SEI/GOVMG - 0891526 - Documento SESP

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1099468&infra_sistema=100000

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

  

Processo nº 1690.01.0000675/2018-52

  

 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

 

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2018

 

OBJETO: Prestação de serviço para preparação, produção e fornecimento con�nuos de refeição e
lanches, dentro das instalações das Unidades Socioeduca�vas (US): 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.

 

1. DOS FATOS

 

No dia 23/03/2018, às 10h00, foi iniciada a sessão do Pregão Eletrônico 003/2018. A sessão de lances foi
iniciada simultaneamente para os 7 lotes. Em cada lote o procedimento foi individualizado, sendo que
cada um teve seu tempo de iminência e tempo randômico. 

Finalizado o tempo randômico para o lote 06, a empresa NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA -
CNPJ 09.487.591/0001-48, porte outros, foi declarada detentora do menor valor. Foi concedido o prazo
máximo de 2 (dois) dias para o licitante apresentar os documentos exigidos para habilitação que não
es�vessem contemplados no Cer�ficado de Registro Cadastral (CRC), ou que es�vessem vencidos, os
quais deveriam ser encaminhados à pregoeira, via e-mail, licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br, no
formato PDF.

Posteriormente, foi dado prosseguimento ao lote 07. Finalizado o tempo randômico, a empresa NUTRIVIP
ALIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ 09.487.591/0001-48, porte outros, foi declarada detentora do menor
valor. Foi concedido o prazo máximo de 2 (dois) dias para o licitante apresentar os documentos exigidos
para habilitação que não es�vessem contemplados no Cer�ficado de Registro Cadastral (CRC), ou que
es�vessem vencidos, os quais deveriam ser encaminhados à pregoeira, via e-mail,
licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br, no formato PDF.

Os documentos habilitatórios foram encaminhados tempes�vamente pela empresa NUTRIVIP
ALIMENTAÇÃO LTDA para os lotes 06 e 07, conforme anexos lote 06: (0481837)(0481886); lote
07(0482067)(0482360).

Em seguida, os documentos foram previamente analisados por este Núcleo de Licitação quanto à
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista estando em conformidade com o instrumento convocatório.

Posteriormente, os documentos foram enviados a Diretoria de Gestão Operacional da SUASE, por meio
do Memorando/SESP/NULIC/nº 45/2018 (0481947), lote 06, e por meio do Memorando/SESP/NULIC/nº
46/2018 (0482394), lote 07, para serem analisados no que concerne a Qualificação Técnica do licitante.
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Entretanto, foi verificada divergência entre o nome da nutricionista apresentado pela empresa NUTRIVIP
ALIMENTAÇÃO. Nos Atestado de Responsabilidade Técnica e Atestado de Capacidade Técnica  constava a
nutricionista “Lívia Caliman Ferreira” e a na Cer�dão de Registro e Quitação - CRQ, a nutricionista “Sara
Moulin Barbosa”. Nos termos do Art. 9º do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008, esta
pregoeira realizou diligência a fim de esclarecer esta divergência (0502397). Em resposta, o licitante
encaminhou a Cer�dão de Registro e Quitação (0502438), apresentando como responsável técnica, a Sra.
Lívia Caliman Ferreira, portanto, foi sanada tal divergência.

A Diretoria de Gestão Operacional da SUASE, por meio da nutricionista, Sr.ª Cláudia Maria Gonçalves
Meira, analisou as planilha de Composição de Custos, apresentadas pela empresa NUTRIVIP, para os lotes
06 e 07, e constatou a necessidade de adequação para dar prosseguimento ao certame. As adequações
solicitadas foram devidamente adequadas pela empresa. Após, foi emi�do pela nutricionista o Parecer
Técnico 11 (0564211), o qual foi favorável quanto Capacidade Técnica comprovada pelos Atestados
apresentados, no que se refere ao quan�ta�vo para fornecer refeições e lanches ao Centro
Socioeduca�vo de Montes Claros. E, também, foi emi�do o Parecer Técnico 15 (0578429), o qual foi
favorável quanto Capacidade Técnica comprovada pelos Atestados apresentados, no que se refere ao
quan�ta�vo para fornecer refeições e lanches para o Centro de Internação Provisória Dom Bosco.

Posteriormente, os documentos foram enviados a Superintendência de Logís�ca, Orçamento e Finanças,
por meio do Memorando/SESP/NULIC/nº 60/2018 (0567620), para serem analisados quanto a
Qualificação Econômico-Financeiro do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar no lote 06
e por meio do Memorando/SESP/NULIC/nº 69/2018 (0621352), para serem analisados quanto a
Qualificação Econômico-Financeiro do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar no lote 07.

Em resposta, por meio do Memorando/SESP/DCC/nº 373/2018 (0640536), o contador, Sr. Luiz Henrique
Meneses Pereira, constatou a necessidade de readequação das  planilhas de Custos Final e Composição
de Custo.

Sendo o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar no lote 06 e no lote 07 do Pregão
n° 03/2018, a empresa NUTRIVIP Alimentação Ltda. - CNPJ: 09.487.591/0001-48, estabelecida no
estado do Espírito Santo/ES, e a mesma não fazendo jus a isenção de ICMS no Estado de Minas
Gerais, tendo em vista que a empresa Matriz, não é inscrita na Secretaria de Estado da Fazenda  de
Minas Gerais, conforme a documentação acostada (0482360), e as Planilhas de Custo Final e
Composição de Custo (0568961 e 0582795), vinculadas as  Propostas apresentadas, contrariam,  
ao  con�do no EDITAL (0433292) itens 6.9, 6.10 e em especial ao item  6.12  e 6.13 in verbis:

"6.12 - O licitante declarado vencedor deverá enviar, juntamente com os documentos
de habilitação, a proposta comercial adequada aos valores finais ofertados durante
a sessão do pregão." Grifo nosso.

"6.13 - O envio da proposta vinculará o seu autor a todas as condições e obrigações
inerentes ao certame." Grifo nosso.

Tendo vista que as referidas planilhas de Custos Final e Composição de Custo, vinculadas aoAnexo I
- Termo de Referência (0380962) - itens 25 - Quan�ta�vo de Fornecimento, Planilhas de Custo Final
e Composição de Custo, 25.6 - Lote 6 - Centro Socioeduca�vo Montes Claros, 25.6.1 - Quan�ta�vo
Anual de Consumo Previsto/Planilha de Custo Final , Planilha de composição de custos para
alimentação dos servidores e adolescentes do Centro Socioeduca�vo Montes Claros. e 25.7 - Lote 7
- Centro de Internação Provisória Dom Bosco, 25.7.1  - Quan�ta�vo Anual de Consumo
Previsto/Planilha de Custo Final , 25.7.2 - Planilha de composição de custos para alimentação dos
servidores e adolescentes do Centro de Internação Provisória Dom Bosco, devem ser readequadas
e reapresentadas pelo Licitante Nutrivip Alimentação Ltda., afim de atender aos valores finais
ofertados durante a sessão do pregão e em concordância ao Edital do Pregão Eletrônico º 03/2018,
para que possamos realizar a analise da qualificação econômico financeira solicita.

Posteriormente, durante a sessão de pregão do dia 26/04/2018, foi solicitado a empresa NUTRIVIP que
realizasse as adequações nas planilhas de custo final e planilha de composição de custo, a fim de incluir
na proposta o valor do ICMS, oportunizando assim, que a licitante pudesse sanar os erros e prosseguir
nas demais fases do certame.

No dia 02/05/2018, retorno da sessão do pregão, esta pregoeira informou, via chat, às 14h40min14s,
que: "Os fornecedores F000637 (lote 6) e F000722 (lote 7), no momento da sessão se apresentaram como
sendo a empresa NUTRIVIP Alimentação Ltda. - CNPJ: 09.487.591/0001-48 (CNPJ apresentado no
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momento da sessão), estabelecida no estado do Espírito Santo/ES, sendo que a mesma não faz jus a
isenção de ICMS no Estado de Minas Gerais, tendo em vista que a empresa Matriz, não é inscrita na
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais." E às 14h49min45s, solicitou ao licitante: "Prezados
fornecedores F000637 (lote 6) e F000222 (lote 7), (NUTRIVIP Alimentação Ltda. - CNPJ: 09.487.591/0001-
48), o senhor irá nos enviar as planilhas supracitadas corrigidas a fim de atender o instrumento
convocatório se possível até sexta-feira, dia 04/05/2018?". Em resposta, o fornecedor F000722, empresa
NUTRIVIP, alegou, via chat, às 15h04min43s, que: "Tendo em vista a discordância do vosso
posicionamento, informamos que iremos proceder com as medidas administra�vas e judiciais cabiveis.".

Em seguida, esta pregoeira procedeu à inabilitação do fornecedor F000637, com o seguinte fundamento:
"O fornecedor F000637 (lote 6) , no momento da sessão se apresentou como sendo a empresa NUTRIVIP
Alimentação Ltda. - CNPJ: 09.487.591/0001-48 (CNPJ apresentado no momento da sessão), estabelecida
no estado do Espírito Santo/ES, sendo que a mesma não faz jus a isenção de ICMS no Estado de Minas
Gerais, tendo em vista que a empresa Matriz, não é inscrita na Secretaria de Estado da Fazenda de Minas
Gerais. Portanto, os documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-
financeira guardam relação com o local da sede ou do domicílio fiscal, necessitando, pois, possuírem a
mesma localidade (mesmo CNPJ). No entanto, o licitante apresentou a proposta comercial com o valor
deduzido do ICMS, mesmo não fazendo jus ao bene�cio. Devido a não manifestação do licitante para que
se readequasse as planilhas de composição de custos e a proposta comercial, o fornecedor será
inabilitado, sendo convocado o licitante subsequente."

Logo após, esta pregoeira procedeu à inabilitação do fornecedor F000722, com o seguinte fundamento:
"O fornecedor F000722 (lote 7) , no momento da sessão se apresentou como sendo a empresa NUTRIVIP
Alimentação Ltda. - CNPJ: 09.487.591/0001-48 (CNPJ apresentado no momento da sessão), estabelecida
no estado do Espírito Santo/ES, sendo que a mesma não faz jus a isenção de ICMS no Estado de Minas
Gerais, tendo em vista que a empresa Matriz, não é inscrita na Secretaria de Estado da Fazenda de Minas
Gerais. Portanto, os documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-
financeira guardam relação com o local da sede ou do domicílio fiscal, necessitando, pois, possuírem a
mesma localidade (mesmo CNPJ). No entanto, o licitante apresentou a proposta comercial com o valor
deduzido do ICMS, mesmo não fazendo jus ao bene�cio. Devido a não manifestação do licitante para que
se readequassem as planilhas de composição de custos e a proposta comercial, o fornecedor será
inabilitado, sendo convocado o licitante subsequente."

Tais informações constam na ata parcial do pregão em anexo (0673596).

Diante do exposto e na mesma data, foi solicitado que o licitante subsequente- F000670- se manifestasse
no prazo máximo de 05 (Cinco) minutos. Como não ocorreu a manifestação do citado licitante, foi
desclassificado. Em seguida, o fornecedor F000686 foi desclassificado, com o seguinte fundamento: "A
inclusão de qualquer elemento que permita a iden�ficação do licitante enseja sua desclassificação,
impedindo a con�nuidade da sua par�cipação na negociação do item. Logo, conforme já havia sido
esclarecido, o fornecedor F000686 será desclassificado, por ter se iden�ficado extemporaneamente, via
chat, no dia 23/03/2018, comprometendo o sigilo da licitação.".

Em seguida foi solicitado ao licitante subsequente, para o lote 06, F000616 que informasse CNPJ e porte
da empresa, tratando-se da empresa ANA CAROLINA P. TAMBASCHIA SAGRILO EPP
CNPJ: 05.566.409/0001-93. Sendo assim, foi concedido o prazo máximo de 2 (dois) dias para o licitante
apresentar os documentos exigidos para habilitação que não es�vessem contemplados no Cer�ficado de
Registro Cadastral (CRC), ou que es�vessem vencidos, os quais deveriam ser encaminhados à pregoeira,
via e-mail, licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br, no formato PDF.

Da mesma forma, para o lote 07, foi solicitado ao licitante subsequente, F000753 que informasse CNPJ e
porte da empresa, tratando-se da empresa ANA CAROLINA P. TAMBASCHIA SAGRILO EPP
CNPJ: 05.566.409/0001-93. Sendo assim, foi concedido o prazo máximo de 2 (dois) dias para o licitante
apresentar os documentos exigidos para habilitação que não es�vessem contemplados no Cer�ficado de
Registro Cadastral (CRC), ou que es�vessem vencidos, os quais deveriam ser encaminhados à pregoeira,
via e-mail, licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br, no formato PDF.

Os documentos habilitatórios foram encaminhados tempes�vamente pela empresa ANA CAROLINA P.
TAMBASCHIA SAGRILO, para os lotes 06 e 07, conforme anexos (0695105)(0695117)(0695149)(0695154).
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Em seguida, os documentos foram previamente analisados quanto à regularidade jurídica, fiscal e
trabalhista estando em conformidade com o instrumento convocatório. Também houve parecer técnico
favorável à qualificação técnica e parecer contábil favorável quanto à qualificação econômico-financeira
do licitante em comento. 

No dia 21/05/2018, ocorreu o retorno da sessão do pregão, sendo a proposta do licitante F000616 aceita
e posteriormente habilitado para o lote 06. Em seguida, a proposta do licitante F000753 foi aceita e
posteriormente a habilitação para o lote 07.

Em atendimento ao item 10.1 do edital, foi concedido o prazo de 10 (dez) minutos para que os
par�cipantes se manifestassem, imediata e mo�vadamente, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, em campo próprio, intenção de recurso. Dessa forma, o fornecedor "09.487.591/0001-48 -
NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA" manifestou intenção de interpor recurso para os lotes 06 e 07.

 

2. DA TEMPESTIVIDADE

 

O item 10.1 do edital dispõe que:
Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o par�cipante do certame terá até 10 (dez) minutos
para manifestar, imediata e mo�vadamente, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em
campo próprio, a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da
sessão do pregão, para apresentação das razões de recurso, ficando os demais par�cipantes, desde
logo in�mados, sem necessidade de publicação, a apresentarem contrarrazões em igual número de
dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

O fornecedor "09.487.591/0001-48 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA" manifestou intenção de interpor
recurso para os lotes 06 e 07. Posteriormente, tempes�vamente, no dia 23/05/2018, o licitante cadastrou
no Portal de Compras - MG as razões do recurso, conforme anexos (0866808)(0866916).

A empresa ANA CAROLINA P. TAMBASCHIA SAGRILO EPP, CNPJ 05.566.409/0001-93, encaminhou as
contrarrazões ao recurso interposto, tempes�vamente, no dia 29/05/2018, via e-mail, conforme anexo
(0866889).

Tendo em vista o DECRETO NE N° 253, DE 24 DE MAIO DE 2018 (0872431), do governador de Minas
Gerais, Sr. Fernando Damata Pimentel, o qual decretou ponto faculta�vo em todos os órgãos e en�dades
componentes da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Execu�vo no dia 25 de
maio de 2018, sexta-feira, sendo prorrogado até o dia 01 de junho de 2018, sexta-feira; considerando a
paralisação dos profissionais do transporte rodoviário de carga que gerou manifestações em vinte e cinco
estados e no Distrito Federal; que, em decorrência dessas manifestações, houve desabastecimento de
combus�vel em todo o Estado, bem como filas nos postos e a prá�ca de valores abusivos; que, em
decorrência do desabastecimento de combus�vel, houve redução nas frotas de ônibus em várias
cidades; o prazo para apresentação das contrarrazões foi suspenso, o qual teve início em 04/06/2018 e
findou-se em 06/06/2018, ficando facultado aos demais licitantes apresentar contrarrazões dentro do
referido prazo, nos termos dos itens 3.9. e 16.12. do edital: "Na contagem dos prazos estabelecidos neste
edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se- á o do vencimento. Os prazos previstos neste instrumento,
só se iniciam e expiram em dia de expediente na Administração Pública."

Sendo assim, as razões e contrarrazões foram conhecidas, posto que tempes�vas.

 

3. DAS RAZÕES DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA

 

3.1. O licitante interpôs recurso, em virtude de sua inabilitação nos lotes 06 e 07, do pregão em comento.
Em ambos os lotes a inabilitação ocorreu com o fundamento de que a proposta comercial foi
apresentada com o valor deduzido do ICMS, sendo que o licitante não faz jus ao bene�cio, pois, no
momento da sessão, denominou-se como sendo a empresa NUTRIVIP Alimentação Ltda. - CNPJ:
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09.487.591/0001-48 (CNPJ da matriz e não da filial), sendo, portanto, estabelecida no estado do Espírito
Santo/ES.

Em síntese, a empresa NUTRIVIP, em ambas as alegações (anexos 0866808 e 0866916), afirma estar
cadastrada na Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, inscrita sob nº 003104127.00-38. Além
disso, afirma que faz jus ao bene�cio de isenção do ICMS diante da comprovação da inscrição
supracitada. O licitante afirma, ainda, em suas razões, que: "Quem irá fornecer os serviços e produtos é a
filial estabelecida e cadastrada em Minas Gerais, pouco importando onde localiza-se a sede da
empresa.".

O licitante argumenta ainda que haveria afronta à isonomia a não aceitação da referida documentação. E
que a documentação e cer�dões apresentadas pela matriz são válidas para habilitação, pois matriz e filial
são partes da mesma pessoa jurídica. Vejamos:

Quando o licitante tem matriz e filiais, essa empresa deve, segundo as normas contábeis, centralizar
(consolidar) as operações. A Resolução nº 684 de 14.12.90 do Conselho Federal de Contabilidade,
que aprova a NBCT 2.6 (Da escrituração contábil das filiais), dispõe que as empresas filiais podem
até ter sua escrituração descentralizada, mas a escrituração de todas as unidades deverá integrar
um único sistema contábil.

A empresa NUTRIVIP alega que, sob a ó�ca tributária, os estabelecimentos matriz ou filial não cons�tuem
domicílios apartados dos demais, sendo certo que as regularidades fiscal e técnica da empresa poderão
ser auferidas como um todo.

O licitante conclui que a exigência legal e do edital é possuir apenas a inscrição no SEFAZ/MG para que a
empresa fosse beneficiada com a isenção do ICMS e aceitos os documentos apresentados com tal
isenção, além dos apresentados inclusive em nome da matriz.

 

4. DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA ANA CAROLINA P. TAMBASCHIA
SAGRILO EPP

 

4.1. Em síntese, a licitante ANA CAROLINA P. TAMBASCHIA SAGRILO, em suas contrarrazões (anexo
0866889), argumentou que recurso administra�vo interposto pela empresa NUTRIVIP não pode
prosperar, tendo em vista o art. 127, I, do Código Tributário Nacional que consagra o princípio da
autonomia de cada estabelecimento da empresa que tenha o respec�vo CNPJ.

Afirmou ainda que se a recorrente pretendia emi�r seu faturamento a par�r de sua filial em Minas
Gerais, deveria ter licitado com a documentação pertencente à filial, em questão. E que havendo a
recorrente licitado com CNPJ de sua matriz, não poderá emi�r nota fiscal com CNPJ de sua Filial, o que
implica na impossibilidade de u�lizar-se de sua Inscrição Estadual no Estado de Minas Gerais. Vejamos:

Todos os documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-
financeira pertencem à Matriz da Recorrente. Instado a readequar sua planilha de composição de
custos, quedou-se inerte a Recorrente, estando desta feita, preclusa a oportunidade para a re-
adequação, sendo de rigor a manutenção da r decisão que inabilitou-a.

A licitante afirma ainda que seria absolutamente legal, que a recorrente ao enviar sua proposta, alertasse
para seu desejo de emi�r suas faturas através de sua filial, encaminhando os documentos de sua
regularidade fiscal per�nentes à sua filial, no caso em questão, sua inscrição estadual no Governo de
Minas Gerais, bem como a cer�dão nega�va de débitos para com o Governo de Minas Gerais. No
entanto, afirma que a Recorrente deixou de indicar que seu faturamento se daria através de sua filial,
bem como deixou de apresentar seus documentos de habilitação, em especial a CND do Estado de Minas
Gerais, de rigor sua inabilitação, mormente por deixar de adequar sua planilha de composição de preços,
quando da oportunidade propiciada durante a sessão de pregão.

 

5. DA FUNDAMENTAÇÃO 
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Inicialmente, cabe informar que optou-se por realizar a análise dos recursos interpostos e contrarrazões,
para os lotes 06 e 07, de forma simultânea, pois, em ambos, constam o mesmo recorrente, empresa
NUTRIVIP; a empresa  ANA CAROLINA P. TAMBASCHIA SAGRILO EPP, licitante subsequente convocada,
provisoriamente vencedora nos respec�vos lotes, que apresentou suas contrarrazões; os mesmos
mo�vos para inabilitação da empresa NUTRIVIP; as mesmas alegações nas razões apresentadas nos lotes;
e contrarrazões única, apresentada para os dois lotes.

Realizada a análise da peça recursal interposta pela recorrente NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA, assim
como as contrarrazões apresentadas pela empresa ANA CAROLINA P. TAMBASCHIA SAGRILO, passo as
seguintes explanações:

 

5.1 ANÁLISE DAS RAZÕES DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA

Em relação ao item 2 das razões do recurso, a solicitação de subsídio encaminhada à Assessoria Jurídica
da SESP (anexo 0609442), por este Núcleo de Licitação, foi realizada em caráter de diligência para obter
informações suficientes para serem aplicadas ao caso concreto.

Em relação ao item 05, no que concerne a alegação da recorrente ao afirmar que:
" (...) a Administração Pública se vincula às suas orientações e decisões formalmente emi�das, em
respeito à isonomia e à legalidade do certame. Uma vez ins�tuída a regra e encontrando ela guarida
legal, deverá ser man�da e aplicada a situações análogas, como no presente caso. Quanto ao
caráter vinculante dos esclarecimentos prestados (...)"

informo que o parecer técnico veicula opinião fundamentada sobre determinado assunto e deve ser
emi�do por especialista. Embora elaborados por especialistas habilitados, os pareceres técnicos não são
vinculantes para o agente público, que deles poderá discordar, desde que mo�vadamente, ou seja, a
mo�vação exige a apresentação dos pressupostos de fato e de direito que sustentam a opinião contrária
ao parecer exarado (Acórdão nº 939/2010, Plenário, Processo nº TC 007.117/2010-8, Relator Ministro
Benjamin Zymler).

Assim estabelece a Lei nº 9.784/99:
 
Art. 50. Os atos administra�vos deverão ser mo�vados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:

[...] 
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos,
propostas e relatórios oficiais;

 

Fato é que o parecer técnico cons�tui importante fonte de informação para a tomada de decisão, sempre
que essa carecer de elementos pontuais sobre determinado tema. Mas outros dados ou informações
poderão influenciar a decisão administra�va. Cabe ao pregoeiro e a autoridade competente analisar o
caso concreto e decidir fundamentadamente observado o princípio da legalidade.

Considerando o art. 9, § 1º, II, do decreto 44.786/08, vejamos:
Art. 9º As atribuições do pregoeiro incluem:

(...)

§ 1º É facultado ao pregoeiro, no interesse da Administração:

II - solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos des�nados a fundamentar
as decisões;

esta Pregoeira solicitou à Superintendência de Logís�ca, Orçamento e Finanças, por meio do
Memorando/SESP/NULIC/nº 139/2018 (0902505), a análise e elaboração de parecer técnico acerca da
questão suscitada pela recorrente.

Em resposta, a área se manifestou, por meio do Parecer Técnico 1 (0928558), que contém as seguintes
argumentações:
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De acordo com o informado através do Contador Luiz Henrique Meneses Pereira, para que a
proposta da empresa apresentada com a dedução do ICMS fosse aceita, a mesma deveria
“apresentar o comprovante de Inscrição Estadual no cadastro de  Contribuintes do ICMS na
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, comprovando assim sua condição de fornecedor
de mineiro, para ser considerada válida sua proposta comercial”, assim, a proposta seria válida com
a citada inscrição caso a documentação es�vesse de acordo com as determinações do edital
licitatório 03/2018, item 9.6.5 que esclarece nas Disposições Gerais da Habilitação: "Se o fornecedor
figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se
filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial, exceto aqueles documentos que,
tenham que ser emi�dos, obrigatoriamente, em nome da matriz.", sendo assim, o fornecedor se
figurou como estabelecimento Matriz.

Ao analisar a proposta comercial apresentada, iden�fiquei que está em discordância com o
estabelecimento figurado e com a documentação apresentada no certame licitatório, não
atendendo ao item 5.8 do edital 03/2018: “O licitante declarado vencedor deverá enviar,
juntamente com os documentos de habilitação, a proposta comercial adequada aos valores finais
ofertados durante a sessão do pregão.”

Ressalto ainda, que existe tratamento diferenciado para fins tributários entre Matriz e Filial,
conforme dispõem os itens 6.9 e 6.10 do edital 03/2018, devendo ser avaliado pela licitante a
regularidade fiscal de cada estabelecimento:

6.9 - Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais ficam isentos do
ICMS, conforme dispõem o art. 6º e o item 136, da Parte I, do Anexo I, do Decreto nº.
43.080, de 13 de dezembro de 2002 e Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº
3.458/2003 e suas alterações posteriores.

6.10 - Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais, exceto os optantes
pelo Regime do Simples Nacional, deverão informar nas     propostas enviadas, pelo
sistema eletrônico, as informações rela�vas ao produto e ao preço resultante da
dedução do ICMS, conforme Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 3.458/2003,
alterada pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 4.670/2014.

Cabe ainda reproduzir, trecho do Acórdão nº 3.056/2008 - TCU - Plenário, em cujo relatório o Min.
Benjamin Zymler (relator) transcreve a análise da unidade técnica daquela Corte sobre a questão da
regularidade fiscal da matriz e da filial:

“Relatório

(...)

13. A diferença entre matriz e filial ganha importância quando se refere ao regime
tributário, tendo em vista que uma goza de autonomia em relação à outra. Assim
sendo, é que se expede uma cer�dão nega�va ou posi�va para a matriz e outra para
a filial. Nesse sen�do, a �tulo de exemplo, a matriz pode apresentar débito e a filial
não, e vice-versa. Deste modo, para fins licitatórios, os documentos de habilitação de
licitante devem ser apresentados em nome da matriz ou da filial, não sendo
permi�do apresentar parte em nome da matriz e parte em nome da filial.

14. Acrescente-se que, se a matriz par�cipa da licitação, todos os documentos de
regularidade fiscal devem ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu
CNPJ. Ao contrário, se a filial é que par�cipa da licitação, todos os documentos de
regularidade fiscal devem ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu
próprio CNPJ.

(...)

Diante do exposto, com base nos disposi�vos expressos no Edital Licitatório 03/2018, bem como a
Jurisprudência sobrescrita, entendo que a empresa não atendeu aos requisitos exigidos no Edital
03/2018.

 

Dessa forma, considerando o Parecer Técnico 1 (0928558), e ainda as contrarrazões apresentadas
pela licitante ANA CAROLINA P. TAMBASCHIA SAGRILO EPP, concluiu-se que, no momento da sessão, o
recorrente se apresentou como sendo a empresa NUTRIVIP Alimentação Ltda. - CNPJ: 09.487.591/0001-
48, estabelecida no estado do Espírito Santo/ES. Logo, os documentos de habilitação que deveriam ser
apresentados deveriam ter relação com o CNPJ cadastrado para par�cipar da licitação, uma vez que o
contrato a ser firmado com Secretaria de Segurança Pública será com a empresa cadastrada para
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concorrer a licitação. E ainda, conforme item 9.6.5 do edital: "Se o fornecedor figurar como
estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os
documentos deverão estar no nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emi�dos,
obrigatoriamente, em nome da matriz.". Sendo assim, o fornecedor se figurou como estabelecimento
matriz, e, portanto, a proposta comercial que deveria ser apresentada vincula-se ao CNPJ da matriz. No
entanto, ao apresentar sua proposta comercial, apresentou valores deduzidos de ICMS, como se
fornecedor mineiro fosse.

 

6.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

6.1 Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos pela empresa  NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA, para os
lotes 06 e 07 do Pregão 03/2018. Entretanto, os argumentos u�lizados pela recorrente não suscitam
viabilidade de reconsideração desta Pregoeira. Razão pela qual mantenho a decisão que declarou
vencedora a licitante ANA CAROLINA P. TAMBASCHIA SAGRILO EPP nos lotes supracitados do respec�vo
pregão.

6.2 Dessa forma, encaminho os autos à autoridade superior para sua análise, consideração e decisão do
Recurso Administra�vo em pauta, nos termos do ar�go 8º, inciso III do Decreto Estadual 44.786/2008.

 

Atenciosamente, 

Ana Carolina Nascimento Souza

Pregoeira/SESP

  

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Nascimento Souza, Pregoeira, em
13/06/2018, às 11:52, 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 0891526 e
o código CRC D95059FC.

 

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 1690.01.0000675/2018-52 SEI nº 0891526

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 1690.01.0000675/2018-52

  

Procedência: Despacho nº 1/2018/SESP/CPGF-SESP

Interessado(s): Secretaria de Estado de Segurança Pública.  

Número: 1690.01.0000675/2018-52.

Data: 13/06/2018

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 pela empresa  NUTRIVIP
ALIMENTAÇÃO LTDA, e contrarrazões apresentadas pela empresa ANA CAROLINA P. TAMBASCHIA
SAGRILO EPP, para o lote 06  e para o lote 07, referentes ao pregão n° 03/2018, ratifico os termos
apresentados pela Sra. Ana Carolina Nascimento Souza e decido pelo indeferimento dos recursos impetrados
pelo recorrente, 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

        



13/06/2018 SEI/GOVMG - 0940623 - Despacho Decisório

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1159369&infra_sistema=100000

          

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Orrico de Souza, Coordenador de Planejamento,
Gestão e Finanças, em 13/06/2018, às 15:56, 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 0940623 e
o código CRC 935AD71C.

 
Referência: Processo nº 1690.01.0000675/2018-52 SEI nº 0940623

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 CONTRATOS E CONVÊNIOS

 

Memorando/SESP/DCC/nº 373/2018

Belo Horizonte, 25 de abril de 2018.

Para: Ana Carolina Nascimento Souza

          Pregoeira/SESP

 

Assunto: Devolve  Processo Eletrônico (SEI) Nº 1690.01.0000675/2018-52  - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 - Em específico aos Lotes nº
06 e nº 07.

 

Prezada Ana Carolina,

 

 

          Em resposta ao MEMORANDO/SESP/NULIC/ nº 60/2018 de 13/04/2018 (0567620),  e  ao
MEMORANDO/SESP/NULIC/Nº 69/2018 de 23/04/2018 (0621352),  encaminhando os documentos  para serem analisados por esta
Superintendência de Logís�ca e Finanças, quanto a Qualificação Econômico Financeiro do licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar  no lote 06/ Centro Socioeduca�vo de Montes Claros e no Lote 07/Centro de Internação Provisória Dom Bosco, do Pregão Eletrônico
03/2018, da empresa NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA, CNPJ 09.487.591/0001-48  estabelecida no Estado do Espírito Santo - ES, conforme
documentação acostada no   - SEI (0568961), 0482360), (0482033) e (0582795), que  destacados a seguir:

 

Proposta Comercial;

Cer�dão Nega�va de Falência;

Balanço Patrimonial;

Demonstrações contábeis do úl�mo exercício (DRE); e

Análises de Índices.

 

I - Em atendimento ao Art. 4º da Resolução Nº 67 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017, publicada no IOF/MG de
22/09/2017 – pág. 15, in verbis:

 
"Art. 4º Fica assegurado ao Pregoeiro, além do exercício das atribuições previstas no art. 9º do Decreto 44.786, de 18 de
abril de 2008, a faculdade de solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos des�nados a
fundamentar as decisões;"

 

 

II - Os  Memorandos/SESP/NULIC - SEI (0567620 e 0621352), citados acima, informam  nos seguintes termos que:

 

a)           No Lote 06: "que o detentor do menor valor do lote em referência, aceitou executar o serviço pelo valor de
R$1.269.123,42 (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil cento e vinte e três reais e quarenta e dois centavos)  SEM ICMS,
sendo, portanto, menor ao valor de referência informado na Re�ficação de 22/03/2018, publicada no Portal de Compras."

b)         No Lote 07: "o detentor do menor valor do lote em referência, aceitou executar o serviço pelo valor de
R$1.102.153,02 (um milhão, cento e dois mil cento e cinquenta e três reais e dois centavos)  SEM ICMS, sendo, portanto,
menor ao valor de referência informado na Re�ficação de 22/03/2018, publicada no Portal de Compras."

          Sendo o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar no lote 06 e no lote 07 do Pregão n° 03/2018, a empresa
NUTRIVIP Alimentação Ltda. - CNPJ: 09.487.591/0001-48, estabelecida no estado do Espírito Santo/ES, e a mesma não fazendo jus a isenção
de ICMS no Estado de Minas Gerais, tendo em vista que a empresa Matriz, não é inscrita na Secretaria de Estado da Fazenda  de Minas Gerais,

https://www1.compras.mg.gov.br/processocompra/pregao/eletronico/gestaosessao/abaDadosPregaoEletronico.html?metodo=abrirArquivoRetificacaoDoEdital&idPregao=131038&idRetificacao=45439
https://www1.compras.mg.gov.br/processocompra/pregao/consulta/dados/abaDadosPregao.html?metodo=abrirArquivoRetificacaoDoEdital&idPregao=131038&idRetificacao=45439
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conforme a documentação acostada (0482360), e as Planilhas de Custo Final e Composição de Custo (0568961 e 0582795), vinculadas as 
Propostas apresentadas, contrariam,   ao  con�do no EDITAL (0433292) itens 6.9, 6.10 e em especial ao item  6.12  e 6.13 in verbis:

 

"6.12 - O licitante declarado vencedor deverá enviar, juntamente com os documentos de habilitação, a proposta
comercial adequada aos valores finais ofertados durante a sessão do pregão." Grifo nosso.
"6.13 - O envio da proposta vinculará o seu autor a todas as condições e obrigações inerentes ao certame." Grifo
nosso.

 

Tendo vista que as referidas planilhas de Custos Final e Composição de Custo, vinculadas ao Anexo I - Termo de Referência
(0380962) - itens 25 - Quan�ta�vo de Fornecimento, Planilhas de Custo Final e Composição de Custo, 25.6 - Lote 6 - Centro Socioeduca�vo
Montes Claros, 25.6.1 - Quan�ta�vo Anual de Consumo Previsto/Planilha de Custo Final , Planilha de composição de custos para alimentação
dos servidores e adolescentes do Centro Socioeduca�vo Montes Claros. e 25.7 - Lote 7 - Centro de Internação Provisória Dom Bosco, 25.7.1 
- Quan�ta�vo Anual de Consumo Previsto/Planilha de Custo Final , 25.7.2 - Planilha de composição de custos para alimentação dos
servidores e adolescentes do Centro de Internação Provisória Dom Bosco, devem ser readequadas e reapresentadas pelo Licitante Nutrivip
Alimentação Ltda., afim de atender aos valores finais ofertados durante a sessão do pregão e em concordância ao Edital do Pregão Eletrônico
º 03/2018, para que possamos realizar a analise da qualificação econômico financeira solicita.

Isto posto, devolvemos o processo acima iden�ficado e não emi�mos Parecer Técnico, para que a Sra. Pregoeira, adote a
medida mais adequada ao caso acima explicitado, tendo como base as prerroga�vas de V.Sa.,  con�das no Art. 9º do Decreto nº 44.786 de
18/04/2008

 

Atenciosamente,

 

 

Luiz Henrique Meneses Pereira

Analista Execu�vo de Defesa Social

Contador - CRC/MG - 072390/O-0

Documento assinado eletronicamente por Luiz Henrique Menezes Pereira, Servidor, em 25/04/2018, às 16:19, 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 0640536 e o código CRC 7319DE6C.

 

 

Diretoria de Contratos e Convênios - 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 0640536
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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 87/2018

Belo Horizonte, 04 de maio de 2018.

Luiz Henrique Meneses Pereira

Contador

Belo Horizonte - MG

 

 Assunto: Re�ficação - Memorandos 

  

Senhor Contador,

 

Cumprimentando-o cordialmente, re�fico os MEMORANDO/SESP/NULIC/ nº 60/2018 de 13/04/2018 (0567620)
e MEMORANDO/SESP/NULIC/Nº 69/2018 de 23/04/2018 (0621352), respec�vamente:

onde se lê:

Em oportuno, informo a V.Sa. que o detentor do menor valor do lote em referência, aceitou executar o serviço pelo valor de R$1.269.123,42
(um milhão, duzentos e sessenta e nove mil cento e vinte e três reais e quarenta e dois centavos)  SEM ICMS, sendo, portanto, menor ao valor
de referência informado na Re�ficação de 22/03/2018, publicada no Portal de Compras.

leia-se:

Em oportuno, informo a V.Sa. que o detentor do menor valor do lote em referência, aceitou executar o serviço pelo valor de R$1.269.123,42
(um milhão, duzentos e sessenta e nove mil cento e vinte e três reais e quarenta e dois centavos)  COM ICMS, sendo, portanto, menor ao
valor de referência informado na Re�ficação de 22/03/2018, publicada no Portal de Compras.

e, onde se lê:

Em oportuno, informo a V.Sa. que o detentor do menor valor do lote em referência, aceitou executar o serviço pelo valor de R$1.102.153,02
(um milhão, cento e dois mil cento e cinquenta e três reais e dois centavos)  SEM ICMS, sendo, portanto, menor ao valor de referência
informado na Re�ficação de 22/03/2018, publicada no Portal de Compras. 

leia-se:

Em oportuno, informo a V.Sa. que o detentor do menor valor do lote em referência, aceitou executar o serviço pelo valor de R$1.102.153,02
(um milhão, cento e dois mil cento e cinquenta e três reais e dois centavos)  COM ICMS, sendo, portanto, menor ao valor de referência
informado na Re�ficação de 22/03/2018, publicada no Portal de Compras. 

 

Informo ainda que trata-se de mero erro material e que durante a sessão de julgamento dos lances foi considerado o lance do licitante com o
valor do ICMS devidamente incluso, uma vez tratar-se da empresa NUTRIVIP Alimentação Ltda., iden�ficando-se no momento da sessão com
o CNPJ: 09.487.591/0001-48, estabelecida no estado do Espírito Santo/ES. O que pode ser comprovado com o CRC (0481799), em anexo,
documento que comprova o local onde está estabelecido o licitante, emi�do logo após encerramento da sessão lances.

 

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

 
Ana Carolina Nascimento Souza

Pregoeira/SESP

  

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Nascimento Souza, Pregoeira, em 04/05/2018, às 14:53, 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 0691520 e o código CRC 6C7B1897.
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