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Ana Carolina Nascimento Souza (SESP)

De: Comercial - Culinária <comercial@culinaria.ind.br>
Enviado em: sexta-feira, 9 de março de 2018 09:04
Para: SESP - LICITAÇÃO
Assunto: IMPUGNAÇÃO - PE: 03/2018 - UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Anexos: RG - Eder 2.pdf; ALTERAÇÃO CONTRATUAL.pdf; Impugnação PE 032018.PDF

Prioridade: Alta

Belo Horizonte, 09 de março de 2018. 

A  

SECRETRAIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP 

A/C.Sra. Ana Carolina Nascimento Souza - Pregoeira 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº – 03/2018 – UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 

  

PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA,  inscrita no CNPJ sob o nº 42.947.333/0001-72, sediada na Rua Perite, 

nº 458 - Conj. 201 A - Pompéia - CEP: 30.280-300 - Belo Horizonte/MG, interessada em participar do 

pregão acima, apresenta, em anexo sua impugnação ao referido processo, juntamente com os seguintes 

documentos relacionados abaixo: 

  

• Alteração Contratual 

• Carteira de Identidade do Representante Legal da Empresa 

• Impugnação 

 Atenciosamente, 
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AO

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANçA PUBLICA - SESP

NUCLEO DE L|C|TAçÕES DA SESP

At. :  Sra.  Ana Carol ina Nascimento Souza -  pregoeira

Assunto:  Pregão Eletrônico no 03/2018 -  Processo SEI no 1690.01.0000675/2018-52

Lote 01: Centro de Internação Provisória São Benedito
Lote 02: Centro Socioeducativo Santa Terezinha
Lote 03: Centro Socioeducat ivo de Pirapora
Lote 04: Centro Socioeducat ivo de lpat inga
Lote 05: Centro Socioeducat ivo de Uberaba

f

Lote 06: Centro Socioeducativo de Montes Claros
Lote 07: Centro de Internação Provisória Dom Bosco

PRUDENTE REFEIçÕES l fOA, pessoa jur Íd ica de direi to pr ivado, devidamente inscr i ta no

CNPJ/MF sob o no 42.947.333/0001-72, Inscr ição Estadual  no 062.323913-0091, com sede

na Rua Per i te,  no 458, Conj .  201, bairro Pompeia -  CEP 30.280-300 -  Belo Hor izonte/MG,

telefone (31) 3232.4500, e-mail: colnercial@culinaria.iQdbr, que participará do Pregão

Eletronico supraci tado; vem, respei tosamente à presença de V.Sa ,  por seu representante

legal ,  apresentar tempest ivamente a presente

IMPUGNAÇAO AO EDITAL
'.ì, "

com fulcro no item 3.3 do ato convocatorio e com base nas materias de fato e de direito a

seguir  expostas.

I

Prudente Refeições Ltda.
Rua Perite 458 conj.201-A Pompeia Belo Horizonte MG CEP 30280-300
Tel+ 55 31 32324500 comeri ial@culinarra.ind.br www.culinaria. ind.br
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I .  PRELIMINARMENTE

1.1. Da tempest iv idade

A presente impugnação é cabível  e tempest iva,  haja v ista o previsto na legis lação vigente e,
em especial, ao-previsto no item 3.3 do edital:

"3 3 lmpugnaçÕes aos fermos des/e edÌtat poderão ser Ìnterpo.sfas por
cìdadão, ate o 50 dia útil, apos a pubticação, e por licitante, até o 20 dia
ú.til que .anteceder a apertura da ticitação, ããííndo a eregoe.tra
decidir sobre a impugnação no prazo ae zq Unte) horas.,,(grifo nosso,)

Assim, considerando que a ora impugnante é licitante; que a abertura da presente licitação
será no dia 13.03.2018; e ainda, que a contaqem dos prazos so se inicia e termina em dias
uteis; temos que a presente peça é legal e tempestiva e, portanto, deverá ser recebida e
julgada pela i .  Pregoeira no prazo de24 horas.

Na eventualidade da presente peça ser julgada improcedente, requer desde já que a r
Pregoeira a encaminhe à autoridade competente, para que esta possa rever a decisão.

II. DAS RAZÕES

Pela anál ise do supraci tado edi ta l  de Pregão Eletrônico,  constatou-se a existência de vár ios
vÍc ios em sua elaboração, que afrontam precei tos legais,  constantes da Lei  n,  8.666ig3, bem
como pr incípios const i tucionais,  da legal idade e moral idade, alem dos pr incípios basi lares
que or ientam os atos da AdminÌstração públ ica.

l l.1 - 8s I)lassificação das ostas e da adiudicação - fornece mineiros isentos
do ICMS -  lances  dos  f edores de outros estados - a ncia de clareza da
informaÇão

Constam dos subitens 6.10.2 e 11.6 do instrumento convocatorio, informaçÕes
forma de classi f icação das propostas e etapa de lances, dentre outras,  para os

n I ^  n r Ô  ô ^ ô Õ ^  â ^ ^
I V I ç  \ J E T  O U I Õ U - Ú U U
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mlnelros'  uma vez que os mesmos, por força da legis lação estadual ,  são isentos do ICMS
para fornecimento do objeto l icitado. Observe:

"6.10.2 A classif icação das proposfas, a etapa de rances, o jutganrento
dos preços, a adjudÌcação e a homologatção para os Íornecec/orc.s
mÌneìros serão realizados a partÌr dos preços- dos quais foram cleduztdos
os yalores relatÌvos ao ICMS.,'

"11.6 Em se tratando de fornecedor mineÌro sujeito ao Deçreto no
43.349, de 30 de maio de 2003, o varor actjudìcado será aquere
decorrente da isenção do lcMS, a ser informado pelo fornecedor, nos
termos do item 6.10 deste instrumento convocatorio.,'

Contudo, o edital  ora impugnado não se refere em nenhum momento aos fornecedores
estabelecidos em outro Estado. Assim, não restou claro se os mesmos deverão ofertar suas
propostas e lances com o preço o preço cheio ou se a disputa será com o valor corrr
dedução do lCMs; para, posteriormente, se vier a sagrar-se vencedor, o ter o preço alustado
com a inclusão do lcMS quando da assÌnatura do contraro.

Da forma como está, dá a entender que os lances dos fornecedores
mais baixos do que os lances de fornecedores de outros Estados,
deduzidos do ICMS

mrnetros sempre serão

posto estarem sempre

Temos portanto que os itens 6 - Das Propostas Comerciais e 11 - Da Adjudicação e da
Homologação precisam ser adequados, para fazer constar informaçÕes claras e precisas
acerca das propostas a serem ,oÍertadas por fornecedores estabelecidos em outro Estado:
de forma que não haja nenhuma dúvida quanto às propostas e, pr incipalmente, sobre os
valores a serem ofertados no momento da disputa dos lances.

l l '2 -  Da patt lc ip"ção no cÈj ' i tame - impuqnação - a"" i te a tod_as.as condiçõe* do,edìt" l
-  i l eqa l idade I

Vislumbramos no edital  ora impugnado previsão contrária'a, lei ,  consubstanciada
6.13, que prevê o seguinte

Prudente RefeiçÕes [- tda.
Rua Peri te,458 conj 201-A pompéia Belo Horrzonte MG cEp 30280-g00
Tel + 55 31 3232 4500 comercial@cul inar ia. ind.br www.cul inar ia. ind.br
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"6.13 Todas as condiÇÕes es/abelecìdas serão tacìtamente aceìtas pelct
proponente no ato do envio de sua proposta comercial."

Note-se que de acordo com a previsão supraci tada, ninguém poder ia impugnar o edi ta l  e,

em ato contínuo, apresentar sua proposta,  posto que em apresentando a proposta estar ia
"acei tando todos os termos" do edi ta. .

A previsão em questão e flagrantemente contrária aos ditames legais e vai de encontro à Lei

maiordas Lic i taçÕes, no 8.666/93, a qual  prevê expressamente no seu art .41 que:

"4t1. 41. A Administração não pode descumprir as nonnas c. condrçõe.s
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
( )
$ 3o A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedira
de participar do processo licitatorio ate o trânsito em julgado da decrsao
a ela pert inenle. '  (gri famos)

Pela simples lei tura do ci tado disposit ivo legal,  à outra conclusão não se pode chegar senão

a de que qualquer licitante pode participar do processo licitatorio, concordando ou não com

os termos do edital ,  posto que a apresentaçãb de impugnação aos termos do edital  não o

impede de part ic ipar do certame ate o trânsÌto em julgado da decisão.

lsto posto, não há Çomo prosperar a previsão disposta no subitem 6.13 haja vista ser direi to

legalmente assegurado a part ic ipação no certame e a discordância das condiçÕes

estabelecidas no instrumento' convocatorio, restando violado o principio norteador da

legal idade, insculpido no art 37, caput, da Carta da Republ ica.

l l .3 - Da vqdação à subcgntratação - exceção para manufatura dos, bães - exiqênqia

desarrazoada e abusiva - contradição - i legal idade 
:.

Consta dos i tens 13 do edi ta l  e 6 do Anexo l -  Termo de Referência a

subcontratação, com exceção para a compra do pãoiá assado.

Prudente Refeições Ltda"
Rua Perrte 458 conj 201-A Pompéìa Belo l-'Ìorrzonte
Tel+ 55 3' l  3232 450CI c;omercial@culinaria. ind br

MG CEp 30280-300
www.culinaria. ind br
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lnsta destacar que, considerando vár ios edi ta is
foram al teradas para pior;  posto que, antes,  a
autorizada pela Contratante; agora está proibida,

As previsÕes süpraci tadas afrontam, além

exemplo, o estabelecido no art.. 72 da Lei

possibi l idade de subcontratação. Veja:

anter iores,  as exigências em questão

subcontratação era permit ida,  desde que

exceto para o fornecimento de pães.

do bom senso, a legis lação vigente;  como por

no 8.666i93, que e bem claro ao estabelecer a

"Art 72. O contratado, na execuÇão
contratuais e

do
is.

Contrato, sem preiuízo das
subcontransabi l i

da obra, serviÇo ou fornecimento,
pel a Ad m i n istração." (g rifamos)

ate o limite admìtido, em cada caso,

Analisando o previsto no item supracitado, juntamente com o previsto no inciso Vl do ar1.78
da Lei no 8.660/93, temos que a subcontratação é permit ida pela lei ,  inclusive a
subçontratação total do objeto, desde que tenha esta previsão do edital  ou contrato
Observe:

'Art. 78. Constituem m.otivo para rescis ão do contrato:
( )
vl - a subcontratação total ou parciardo seu objeto, a associaç ao clo
contratado com outrem, a cessão ou transferencta, total ou parcial, tsent
como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no
contra(o;" (grifamos)

Desta forma, a empresa contratada, durante a execução do contrato, sem prejuízo das
responsabi l idades contratuais ei legais, pode subçontratar partes do obleto l ic i tado, ate o
l imite admit ido pela Administração, conforme preceitua o art.  72 d; Lei no 8.666/93.

Ademais, o art .  78, inciso Vl,  da mesma lei ,  relaçiona como motivo para resctsão do contrato
a subcontratação total ou pancial do seu objeto, desde que não esteja admitida no edital e no
contrato. lmperioso concluir r tanto, que a subcontrata inclusive a total.  é
co.nsgntid_a pela ,LeÍ n" 9.666/93.

Vejamos ainda o entendimento do i .  professor Diogenes Gaspar in i  acerca deste t
'

Prudente Refeições Ltda.
Rua Perite 458 conl 2a1-A Pompèia Beto Horrzonte MG cFp 30280-300
Tel+5531 32324500 comercial@cuilnaria. incj.br wwwculìnarra.inrçj.br
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"o Estatuto Federal Licitatorio vai mais além e admite a subcontrataçao
total (toda a execução do contrafo passa para um tercetro setn quo o
subcontratante se desvÌncule do contrato) do ohjeto e a cessão
(transferência total ou parcial dos direitos decorrenfes do contrato a terceiro,
com o cedente desvinculando-se no todo ou em parte do contrato cujos
direitos foram cedidos), se essas operaÇÕes esÍiyerem preyislas e reqrilacjas
no edital. Observe-se que o Estatuto Federat LicÌtatorio só considera molivo
de rescisão contratual a subcontratação, total ou parciat, e a cessão e .ì
transferencia, total ou parcial, se não previsfas no editat e no contrato. Não
cabe, assrm, falar-se em fraude a licitação, ainda qLte alguenr rtão
selecìonado por esse procedimento, acabe por relacíonar-se contratualntenlr:
com a Administração Publica" (cf. Direito Administrativo, saraiva, 4a ecl4ão,
1995, pp. 396n)

lmportante destacar tambem os ensinamentos do i .  professor MarÇal Justen Fi lho tn

comentár ios à Lei  de Lic i taçÕes e contratos Administrat ivos:

"Não se adfite a natu Ao
menos, não na acepção tradÌcianal de direito privarlo. A atividade
administrativa do EsÍado se rege pelo princípio da impessoa/idade, o
que significa que as caracÍerísúicas pessoas do particular contratado
não se configuram como fator relevante pra a contrataçao. A lìcitação é
procedìmenÍo desvestido de qualquer preferência subjetÌva. Os partículares
não examinados sob criterios ob7'eÍivos, mesmo na fase de habitìtação
ultrapassada esta, se/eclona-se a melhor proposta e o julgamento nãò se
relaciona com qualquer elemento subjetivo. Daí deriva que o contrato
administrativo não apresenta vinculo psicologico entre as parÍes A
Administração pretende receber a prestação a que se obrigou o particular A
execução da prestaçao pelo proprio contratado não se impÕe como exigêncÌa
meramente subjetiva da Administração. Deçorre logÌcamente dt.t
procedìmento seletÌvo. Portanto e em fese, o que interessa à AdministraÇão
é o recebimgnto da prestação ofertada na proposta vencedora. Ã
identidade do exeçutante da prestação ate pode ser irreleyante, desde
que o.gontratado se responsabílize pela perteiÇão do adìmptemento.,' (ct
Comentarios â iei de lìcitaçoes e contratos adminÌsÍraÍivos, Dialetica, 11a
edição, 2005, p.566). (grifamos)

Destarte,  resta indubi tável ue a subcontratação, além de ser i t ida

cedimentos fendida

doutr inadores.
t

Temos portanto, que as previsÕes dos i tens 13 do edital  e 6 do Anexo l-  Termo de
Referênçia, afrontam claramente a legislação.vigente, em claro intuito de prejudicar a futura

contratada, uma vez que a "conveniência" da Administração deve

MG CEp 30280-300
www.oulinaria. ind. hr
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subcontratação e não impedí- la,  sendo certo que mesma deve apresentar mot ivos
plausÍveis para a não autor izaçâo da subcontratação. o que não é o caso.

Pelo exposto. faz-se necessária nova redação para os itens em questão, de forma que
não seia vedada nenhuma parte do o l ic i tado. Observa-se

ainda que, em se ju lgando necessár ia a autor izaçao para subcontratação por parte da
Contratante,  que sejam expostos no edi ta l ,  os cr i tér ios objet ivos a serem atendidos peta

Contratada para "terceirizar" parte do serviço.

l l .4  -  Do mento -  comunica sobre  inad implênq ia  da  cont ra tada -  ex iqênc ia
desarrazoada e abusiva -  i leqal idade

f

Consta do i tem 14.4 do edi ta l  a seguinte previsão:

"14.4. A contratante devera, em prazo razoavel anÍes clo pagamenls,
comunicar aos credores quanto a Ìnadimptêncta da contratacla, bep1
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejarrr
actonados os meios' pertinentes e necessários para qaranti-r o
recebÌmento de seus creditos." (grifamos)

A previsão supraci tada e totalmente incompreensível  e desarra zoada.

Ora, a Contratante saberá se a futura contratada está inadimplente ou não com seus
fornecedores? Na eventual  exidtência de algum debi to,  a Contratante não tem o direi to de
entrar na relação entre contratada e fornecedor,  uma vez que tal 'debi to pode ser objeto oe
discussão e negociação entre as duas partes ou pode ser f ruto de descumprimento Ue
alguma obr igação do fornecedor,  por exemplo.

Ademais,  a previsão do i tem 1 4.4 nãofazpar ledas previsÕes constantçs da Lei  no 8.6ô6/g3,
relacionadas ao pagamento.  Veja:

Prudente Refeições Ltda.
Rua Perite 458 conj 201-A Pompeia Belo t-.iorrzonte
Tel + 55 31 3232 4500 comercial@culinaria ind.[rr

MG CEp 30280-300
www.culinaria. ind br
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'Art. 40. o edital conterá no preâmburo o número de ordem em serie
anual, o nome da repartição rnleressada e de seu seÍor, a mocjalidacle. o
regtme de execução e o tipo da lÌcitação, a menção de que sera regida
por esfa Lei, o local, dia e hora para recebimento da docunrentaçào c:
proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará,
o b rí g ato ri am ente, o seg u i nte:
( )
XIV - condições de pagamento, prevendo;
a) prazo de pagamento não superior a trìnta dias, contado a partir cla
dala final do período de adìmplemento de cacla parcela;
b) cronograma de desembo/so maximo por período, em conformirlacle
com a dìsponibÌlidade de recursos frnanceìros;
c) criterio de atualização financeira dos valores a serem pagos, c/esc/e a
data final do período de adìmplemento de cacla parcela ate a data clc,
efetivo pagamento;
d) compensaçÕes financeiras e penatizaçÕes, por eventuars atrasos, e
desconlos, por eventuaÌs antecipações de pagamentos;
e) exigência de seguros, quando for o caso;" (grifamos)

Assim, além de ger i legal,  posto não fazer parte das previsÕes constantes da Lei no 8.666/g3,
a exigência do i tem 14.4 e completamente descabida; pelo que deve ser excluída do edital
ora impugnado.

l l .5 Da data de iní .c io do fornecimento -  imprat icável

Outro absurdo previsto no edi ta l  ora impugnado é o cronograma de inÍc io de fornecimento

constante do i tem 16 do Anexo lTermo de Referência -  Prazos de Execução e Local  de

Preparação e Fornecimento.  Nele informa que o iníc io do fornecimento se dará a_part i r  da

data de publ icação do contrato!

Alem de ser uma previsão totalmente desarrazoada e desprovida de bom seftso,  t rata-se'de

mais uma previsão que afronta c laramente à . leqis laÇão viqente,  posto que contrar ia c:
previsto no inc" l l  dq art .40,  inc.  lV do art .  55 e S1o do art .  61 da Lei  no 8.666/g3, alem do inr :

I  do art .  30 da Lei  no 10.520/2002 I

Prudente Refeições Ltda.
Rua Perite 458 conj.201-A Pompeia Belo Horizonte
Tel+ 55 3'1 3232 4500 comercial@culinarra ind.br

MG CEP 30280-300
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Lei no 8.666/93:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o numero de ordem em serir:
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modatidarle, o
regime de execução e o tipo da licìtação, a menção cle que sera regìc1a
por esta Lei, o local, dia e hora para recebìmento da docurnentação e
proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicara,
obrìgatoriamente, o seguinte:
| - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara,'
ll - prazo e condíções para assÌnatura do contrato ou retirada dos
instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execuÇão do
contrato e para entreqa do ohíeto da licitação.

AtÍ. 55, São cláusulas necessárias e{n Íodo confrato as que
estabeleçam:
( )
lV - os prazos de ínícìo de glapas de execução, de conclusão, dr;
entrega, de observação e de recebìmento defÌnitivo, confornre o oaso,

Aft At Todo contrato deve menctonar os nol?les das parfes e os dr,'
seus represenÍanÍes, a fÌnalidade, o ato que autorÌzou a sLta lavratura. c>
nLtmero do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a
sujeição dos contratantes âs normas desfa Lei e âs clausulas
çontratuais.
$ 10 A publicaÇão resumida do instrumento de contrato au de seus
aditamen,tos^ na imprensa o!ícial, que e condiçao indispensável
para sua eficácia, sera providencÌada pela Admìnistraçao na mesma
data de sua assrnatura para oÇorrer no prazo de 20 (vìnte) dias.
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus.
Paragrafo unico. A publicação resumida do instrumento de contrato ou
de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indìspensavel
para sua eficácia, será providenciada pela Adminìstração ate o quinlo
dìa uttl do mês seguÌnte ao de sua assrnatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, qualquer que se/a o seu valor, atnda que senl
ónus, ressalvado o disposÍo no art. 26 desta Let

Lei n'10.520/2002:

Art. 3o 4 fase preparatoria do pregãgpbservará o sequinte. ,.
I - a autorÌdade competente justificara a necessidade'Ae contratação e
definirá o obleto do certame, as exigências de habilitaçao, os critertc:s
de aceitaçâo das proposÍas, as sançÕes por inadimplemeirÍo e as
cláusulas do contrato, inclusÌve com fixação dos prazos' para
fornecimento:

'  " t ' t '  
'

Da forma como está, a previsão dá ensejo a exigêncìas abusivas, como a hipotese de se

exigir que o fornecimento se inicie na mesma data da publ icação do contrato;

menciona a t í tulo exempli f icat ivo, dado o absurdo que seria tal  exigência

Prudente Refeiçoes Ltda.
Rua Perite, 458 conj. 201-A Pompe.l,q, Belo Horizonte MG CEp 302S0-300
Tel+ 55 31 3232 4500 comercial@culinaria. ind br www.culinaria. ind.br
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lmportante ressaltar que o pnzo rczoável para início da execução contratual e de, no
mínimo, 30 ( t r inta) dias,  considerando que a Contratada deverá contratar mão de obra e dar
entrada em toda a documentação e l icenças inerentes à cozinha industr ia l  e etc;  sendo ceruo
que a l iberação das l icenças, ta is como alvará sani tár io,  a inda dependem do prazo
estabelecido pehs orgãos emissores,  o que pode levar mais que 60 dias,  pero o que o prazo
ainda poderá ser prorrogado.

Destarte,  tendo em vista os pr incípios da legal idade e da vinculação ao instrumento
convocator io,  temos que a previsão de inÍc io do fornecimento para a data de publ icação rJo
contrato não pode permanecer,  devendo ser modif icada para constar o iníc io do
fornecimento para,  no mínimo, 30 ( t r inta) dias apos a assinatura do instrumento contratual ,
podendo este prazo ser prorrogado, caso as l icenças/alvarás não sejam fornecidos pelos
orgãos competentes no prazo in ic ia lmente acordado.

Pelo exposto, temos que o edital  ora impugnado deve ser
fazer constar um prazo preciso e razoável para inícro
publ icação do contrato.

refeito no ponto em anál ise, para

da execução contratual,  apos a

ll.6 - Da coleta de amostras - ustação - exiqência de refeicões além das iá
reQerY.ada9 Para eventual  anál ise laboratgr ia j  -  exiqê.ncia abusiva .  i leqal idade

Outra exigência abusiva,  desai"razoada e que onera sobremaneira os tornecedores e a
constante do i tem 18.1.29 do Anexo |  -  Termo de Referência.  Veia:

18.1.29 Disponibilizar, por oçasìão do forneçimento diario de cacia refeição
(almoço e jantar), 2 (duas) refeiçÕes alem do quantitativo solicitado, tuna
para pe'\agem e verrficação da qualtdade e outra para guarda da amostra
pela C]NTRATANTE totalizando 4 (quatro)amosÍras ao dia. As refeiçÕcs
utìlizadas como amostras deverão ser fornecidas pe/à. coNTRATADA, sem
cusÍo para a CONTRATANTE. E vedada a identificação da refeição oue
servira de amostra, cabendo à çontratante escotlher, aleátorìamente,'denlrle o
quantitativo fornecido, qual sera a refeição a ser utilizada como

Frudente Refeições Ltda.
Rua Perìte 458 conj.201-A Pompeià Beb Horizonte
Tel + 55 31 3232 45A0 com:ercial@culinaria.ind.br
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|mpor tan tedes tacarque ,por fo rçadoprev is tono i tem1B.1 .26doed i ta | ,@

ester i l izados e lâcrados'  permanecendo sob refr ioeração adequada oor 72 h.rrr .  Assim, rra

, ,
ut i l izadas. Desta forma, não há nenhuma razã rt inente para que a Contratada

Considerando que a l ic i tação em questão é composta de 07 lotes, temos que este certame
implicará na "doaÇão" de 2-B (vinte e oito) refeiçÕes por dia; 840 (oitocentos e quarental
refeições em um mês e 12 meses de
vigência dos contratos servidas ao orgão públ ico,  sem nenhum paqamento ou
tontr"pr"" t"ção. o, l " r"ndo d"r"r i "d"r"nt"  r  contrr t"d",  u",n qugrqr" , ,  ,urão
plausível  para ta l .

T

Se a Administração Públ ica entende realmente ser necessário o recolhimento de tais
refeiçÕes, a mesma deve arcar com os custos desta exigência, devendo incluir  estas duas
ou mais refeiçÕes destinadas à amostragem, na plani lha de faturamento da Contratada.

Pelo  expos to ,  temos que o  i tem 18.1 .2g  do  Anexo I
do edi ta l  ora impugnado; ou que seja modif icado
devidamente faturadas e pagas pela SESp.

(Termo de Referência),  deve ser ret i rado

para constar que tais refeiçÕes sejam

il.7 -

' t t

Em que pese a correta redação da Cláusula Sexta da Minuta do Contrato, no que tange a
data de concessão do reajupte contratual, temos que os preços estimados para a presente
contratação encontram-se defasado t

Prudente RefeiçÕes Ltda.
Rua Perite, 458 con;. 201-A pompóia Belo horzonre' lel+ 
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Consta do Relator io de Conclusão da Plani lha para Formação de preços que , 'o valor gtobal
dos cusfos esfimados, que seruirão como base para o procedimento licitatorio de
alimentação, tendo em vista, a cotação de preços mercadologicos.,,(grifamos;

Entretanto '  a pesquisa de preços constante do edi ta l  ora impugnado não pode ser
considerada.

A uma por ter  s ido real izada em estabelecimentos que não atendem as empresas
fornecedoras al imentação industr ia l ;  haja v ista t ratar de locais que promovem venda no
vareJo e,  portanto,  não real izam entrega de suas mercador ias;  a lém de não venderem i ;s
produtos em promoção, como se ver i f ica pelos preços informados pela SESp no instrumento
convocatorio, em grande quantidade, como requer o contrato em questão.

t

A duas porque a ci tada pesquisa de preços foi  real izada em outubrot2017 e, portanto, iá se
encontra defasada.

ora, os preços que estão servindo de base para a presente contratação foram estimados 05
meses. antes da data de propositura das piopostas. Da forma como está, as futuras
contratadas já iniciarão seus contratos com os preços claramente defasados, de nadat
adiantando a concessão de reajuste apos 12 meses da data de apresentação das propostas

Destarte, requer seja a pesquisa de mercado refeita, em estabelecimentos oue atendarn
empresas de grande porte nÔ segmento e nas. local idades onde os contratos serão
executados; para que os preços de referência ref l i tam à real idade de merçaoo.

ll.B - Da apresentação das. propostas por,lote - ausência de.inÍorfnaq{f q!à.ra e precisa
sgbre a.d isputa -  i leqal idade 

: .

Em que pese o edital  ora impugnado mencionar que as propostas deverão oferlar
lote,  não há no mesmo nenhuma informação s 'obre a disputa de lances. Não há

Prudente RefeiçÕes Ltda.
Rua Perite 458 conl 201-A Pompóia Belo Horìzonte
lèl r 55 31 3232 4500 comercial@culinaria. ind.br

MG CËp 30280-300
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se os lotes serão disputados sequencialmente ou se serão todos ao mesmo tempo. Em

sendo todos os lotes disputados simultaneamente,  ta l  prát ica i rá prejudicar sobremaneira os

l ic i tantes que desejarem part ic ipar de mais de um lote;  afrontando, por conseqüência,  o

pr incípio a compet i t iv idade.

Destarte,  o edi ta l  ora impugnado deverá ser refei to para incluir  informação clara e precisa

acerca da disputa de lances; devendo constar ainda que a disputa dos lotes será fe i ta

$equencialmente,  ou seja,  somente quando encerrar o tempo randomico de um lote e que a

disputa do lote seguinte se in ic ia.

l l l .  Ped idos

F

Por todo o exposto,  requer a ora Impugnante seja a presente lmpugnação recebida e ju lgada

procedente,  para o f im de modif icar o edi ta l  em comento de acordo com os supraci tados

motivos,  adequando-o ao comando legal  e à real idade da prestação efet iva de seu obleto,

devendo ser revistos os i tens apontados; consequentemente deve ser designada nova

data para realização do certame.

Termos em que pede defer imento

Belo Horizonte/MG, 0B de marÇo de 2018

PRUDE S LTDÁ

,, Eder io Dias Sócio Diretor

I

, : - ,
Prudente Refeições Ltda.
Rua Perite 458 conj. 2A1-A PompéÌa Belo Horrzonte
Tel + 55 31 3232 4500 comercial@cul inar ia. ind br
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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, Sr.ª 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 “PRUDENTE REFEIÇÕES
LTDA”, inscrita no CNPJ sob o nº 42.947.333/0001-72, estabelecida na Rua Perite, nº 458 - Conj. 201 A -
Pompéia - CEP: 30.280-300 - Belo Horizonte/MG, 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 (0370156).

 

II- PRELIMINARMENTE

II.1. 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 encerrou-se em
09/03/2018, 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 09/03/2018 às 09h13min, 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 - DO JULGAMENTO

A presente impugnação perdeu o objeto, um vez que a pretensão do licitante tornou-se prejudicada com a
republicação do edital ora questionado, conforme aviso de publicação em anexo (0381442). O edital
retificado reabriu o prazo inicialmente estabelecido, pois a retificação afetou a formulação das propostas,
bem como influenciou na competitividade do certame.

 

IV – DA DECISÃO

No uso de suas atribuições e em observância a Lei nº 8.666/93 e o Decreto Estadual 44.786/2008, bem como,
em respeito aos princípios licitatórios:

NÃO CONHEÇO da presente impugnação ao Edital do PREGÃO Nº 1691001 – 03/2018 e julgo extinta por
falta de objeto.

 

Belo Horizonte, 14 de março de 2018.

 

Ana Carolina Nascimento Souza

Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Nascimento Souza, Pregoeira, em
14/03/2018, às 15:49, 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 0378356 e
o código CRC D8E14660.

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

 

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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