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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 14:34
Para: SESP - LICITAÇÃO
Assunto: Esclarecimentos  -  PE: 03/2018 - UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Prioridade: Alta

AO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

SESP - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA 

 

A/C . Sra. Ana Carolina Nascimento Souza - Pregoeir a 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  03/2018 

 

PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA,  CNPJ 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, vem 

através desta, solicitar as seguintes informações e/ou esclarecimentos: 

 

1º) Considerando que o pregão acima referido está dividido em grande quantidade de lotes (07 lotes no 

total) , o que pode gerar maior dificuldade operacional para os licitantes na fase dos lances, solicitamos 

que nos informem, por gentileza, se todos os lotes abrirão para disputa ao mesmo tempo, inclusive no 

tempo randômico. Ou se a disputa (principalmente em tempo randômico) será sempre uma de cada vez, o 

que entendemos ser a melhor opção para todos. 

� Favor esclarecer. 

 

 

Atenciosamente,               
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Processo nº 1690.01.0000675/2018-52

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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 do PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO ao Instrumento Convocatório do Pregão em epígrafe, proposto 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 sua resposta,
como segue:

I - DO RELATÓRIO

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 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, conforme solicitado pela licitante no documento em anexo
(0372191).

II- DA TEMPESTIVIDADE

No que se refere à tempestividade, verifica-se que o pedido de esclarecimento atende às exigências previstas
nos subitens 3.1, 3.2 e 3.2.1 do Edital, uma vez que o prazo para apresentar pedido de esclarecimento
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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 14h34min, vejamos:

3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por
qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados a Pregoeira até 2 (dois) dias úteis antes
da data marcada para abertura da licitação.

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

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

III - DO QUESTIONAMENTO

A licitante solicitou o seguinte esclarecimento:

PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA, CNPJ 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 par cipar do pregão acima,
vem através desta, solicitar as seguintes informações e/ou esclarecimentos: 

Considerando que o pregão acima referido está dividido em grande quan dade de lotes (07 lotes no
total),  o  que  pode  gerar  maior  dificuldade  operacional  para  os  licitantes  na  fase  dos  lances,
solicitamos  que nos  informem, por gen leza,  se  todos  os  lotes  abrirão para disputa ao mesmo
tempo, inclusive no tempo randômico. Ou se a disputa (principalmente em tempo randômico) será
sempre uma de cada vez, o que entendemos ser a melhor opção para todos.

IV - DA RESPOSTA

A abertura da sessão de pregão terá início às 10h00 e a sessão de lances será iniciada simultaneamente para
os 7 lotes. Em cada lote o procedimento será individualizado, cada um terá seu tempo de iminência e tempo
randômico. O encerramento de cada fase de lances será precedido de um tempo de iminência, cujo prazo
definirei oportunamente, e um tempo randômico, cuja duração será determinada aleatoriamente pelo sistema.

Belo Horizonte, 12 de março de 2018.

Ana Carolina Nascimento Souza

Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Nascimento Souza, Pregoeira, em
12/03/2018, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 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 0378787 e o código CRC F4E29A56.

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 0378787
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