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Ana Carolina Nascimento Souza (SESP)

De: Comercial - Culinária <comercial@culinaria.ind.br>
Enviado em: terça-feira, 20 de março de 2018 12:01
Para: SESP - LICITAÇÃO
Assunto:  IMPUGNAÇÃO - PE: 03/2018 - UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Anexos: RG - Eder 2.pdf; ALTERAÇÃO CONTRATUAL.pdf; IMPUGNAÇÃO 

0320180001.PDF

Prioridade: Alta

Belo Horizonte, 20 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 

• Resposta impugnação 

 Atenciosamente, 
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AO

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANçA PÚBLICA - SESP

IrIÚCIEO DE LICITAçOES DA SESP

At.: Sra. Ana Garolina Nascimento Souza - Pregoeira

Assunto: Pregão Eletrônico no 03/20í8 - Processo SEI no 1690.0í.0000675/2018-52

Lote 01: Gentro de Internação Provisória São Benedito
Lote 02: Centro Socioeducativo Santa Terezinha
Lote 03: Centro Socioeducativo de Pirapora
Lote 04: Gentro Socioeducativo de lpatinga
Lote 05: Centro Socioeducativo de Uberaba
Lote ò6: Centro Socioeducativo de Montes Gtaros
Lote 07: Centro de lnternação Provisória Dom Bosco

PRUDENTE REFEIçOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no

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

na Rua Perite, no 458, Conj. 201, bairro Pompéia - CEP 30.280-300 - Belo Horizonte/MG,

telefone (31) 3232.4500, e-mail: comercial@culinaria.ind.br, que participará do Pregão

Eletrônico supracitado; vem, respeitosamente à presença de V.Sa., por seu representante

legal, apresentar tempestivamente a presente

com fulcro no item 3.3 do

seguir expostas.

nas matéri", O,t,*tl* lrE
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I. DAS PRELIMINARES

1.1. Da Tempestividade

A presente Ímpugnação é cabível e tempestiva, haja vista o previsto na legislação vigente e,
em especial, ao-prevÍsto no item 3.3 do edital:

"3.3. lmpugnações aos termos desÍe edital poderão ser interpo.sfas por
cidadão, até o 5o dia útil, após a publicação, e por licitante. até o 20'dia
ítil .que ?ntec.eder a aheftura da ticitação@
decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte) horas." (grifo nõsso)

Assim, considerando que a ora impugnante é licitante; que a abertura da presente licitação
será no dia 23.03.2018; e ainda, gue a contaqem dos prazos só se inicia e termina em dias
úteis; temos que a presente peça é legal e tempestiva e, portanto, deverá ser recebida e
iul0ada pela i. Rreqoeira no prazo de 24 horas.

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

l-2. - Da Questão de Ordem - afronta às previsões do Decreto Estadual no 44.786t200s

Esta é a terceira vez que este edital é publicado. E, de igual forma, é a terceira vez que a
impugnação ao edital se faz necessária.

As duas impugnações apresentadas anteriormente, em 29.02
serem tempestivas, não foram julgadas pela i. pregoeira ao
perdido o objeto.

e 09.03.2018,

argumento de

i;t:::iPágina 2 de 15
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Art. 90 As atribuicões do preqoeiro incluem:
| - a decisão sobre a impugnacão do edital, sendo ouvido, por intermédio
da autoridade competente, o setor responsável pela elaboração do edital e
Termo de Referência, ou o órgão jurídico, conforme o caso; (grifamos)

Art. 11. Até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, contado na
forma do parágrafo único do art. 10, qualquer pessoa, inclusive licitante,
poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão.
$ 10 Gaberá ao preqoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e
quatro horas contados da sua protocolização, apoiado pelo setor técnico
responsável pela elaboração do edital ou pelo orgão jurídico, conforme o
caso.

A legislação estadual determina que o pregoeiro decida sobre a impugnação apresentada
(art.90, inc. l) no prazo de 24hs (art. 11, S 1o); o que. definitivamente, ainda não ocorreu

no presente certame. :

A resposta dada às impugnações anteriores, além de não decidirem sobre as mesmas,

foram dadas fora do prazo de 24hs, estabelecido na legislação e no próprio edital.

Cabe salientar que a ausência de julgamento/decisão das primeiras impugnações

caracterizam clara afronta aos princípios da celeridade e da economia processual, posto que

os apontamentos feitos na presente impugnação ja poderiam ter sido decididos e,

conseq uentemente, d esnecessária seria esta man ifestação.

Pelo exposto, requer sejam obedecidas as previsões do Decreto no 447862008, quanto à

obrigatoriedade da i. Pregoeira decidir acerca da impugnação ora apresentada, no prazo de

24hs.

vícios em sua elaboração, que afrontam preceitos legais, co

como princípios constitucionais da legal

que orientam os atos da Administração

Prudente Refeições Ltda. . Ãp...ri
Rua Perite, 458 conj. 201-A,rP_-o- é-lâ Belo Horizonte
Tel + 5s g1 3232 4so0 *#,ffifu"utinaria.ind.br
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l l . í  -  Da

Constam dos subítens 6.10.2 e 11.6 do instrumento convocatório, informações acerca da
forma de classificação das propostas e etapa de lances, dentre outras, para os fornecedores
mineíros, uma vez que os mesmos, por força da legislação estadual, são isentos do ICMS
para fornecimento do objeto licitado. Observe:

'6.10.2 A classificação das propostas, a etapa de lances, o julgamento
do,s preços, a adjudicação e a homorogação para os fo-rnecedores
mineiros serão realizados a paftir dos preços dos quais foram deduzidos
os yalores relativos ao ICMS."

"11.6 Em se tratando de fornecedor mineiro sujeito ao Decreto no
43.349, de 30 de maio de 2003, o valor adjidicado sera aquele
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 com
dedução do ICMS; para, posteriormente, se vier a sagrar-se vencedor, o ter o preço ajustado
com a inclusão do lcMS quando da assínatura do contrato.

Da forma como está, dá a entender que os lances dos fornecedores mineiros sempre serão
mais baixos do que os lances de fornecedores de outros Estados, posto estarem sempre
deduzidos do ICMS.

informação

Págína 4 de 15
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l l .2 -  Da

- i leqalidade

Vislumbramos no edital ora impugnado previsão contrária à lei, consubstanciada no subitem
6.13, que prevê.o seguinte:

'6.13 Todas as condições esfabelecidas serão tacitamente aceitas pelo
proponente no ato do envio de sua proposta comercial.,'

Note-se que de acordo com a previsão supracitada, ninguém poderia impugnar o edital e,
em ato contínuo, apresentar sua proposta, posto que em apresentando a proposta estaria
"aceitando todos os termos" do edital.

A previsão em qyestão é flagrantemente contrária aos ditames legais e vai de encontro à Lei
maior das Licitações, no 8.666/93, a qual prevê expressamente no seu art. 41 que:

.Att. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condiçÕes
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
( . )

S 8o Á impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedira
de parÍicipar do processo licitatorio até o trânsito em jutgado da decisão
a ela pertinente." (grifamos)

Pela simples leitura do citado dispositivo legal, à outra conclusão não se pode chegar senão
a de que qualquer licitante pode participar do processo licitatório, concordando ou não com
os termos do edital, posto que a apresentação de impugnação aos termos do edital não o
impede de participar do certame ate o trânsito em julgado da decisão.

Isto posto, não há como prosperar a previsão disposta no subitem 6.13 haja vista ser direito
legalmente assegurado a participação no certame e a disco-rdâLh dÍiií;; óindiçoes

lo viotadq o ffia'r'; notteadÈr oa
legalidade, insculpido no art. 37, caput, da Carta da República.ff, " i.
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desarrazoada e abusiva - contradição - ileqalidade

Consta dos itens 13 do edital e 6 do Anexo l- Termo de Referência a proibição à
subcontratação, com exceção para a compra do páo ja assado.
lnsta destacar que, considerando vários editais anteriores, as exigências em questão
foram alteradas para pior; posto que, antes, a subcontratação era permitida, desde que

autorizada pela Contratante; agora está proibida, exceto para o fornecimento de pães.

As previsões supracitadas afrontam, além do bom senso, a legislação vigente; como por
exemplo, o estabelecido no arL. 72 da Lei no 8.666/93, que é bem claro ao estabelecer a
possibilidade de subcontratação. Veja:

"ArÍ. 72. o contratado, na execução do contrato, sem preiuízo das
res0onsabilidades contratuais e leqais, poderá subcontratar partes
da obra, seruiço ou fornecimento. até o timite admitido, em cada õàso,
pel a Ad m i n i stração. " (g rifa mos)

Analisando o previsto no item supracitado, juntamente com o previsto no inciso Vl do art.78

da Lei no 8.666/93, temos'que a subcontratação é permitida pela lei. inclusive a

subcontratação total do objeto, desde que tenha esta previsão do edital ou contrato.

Observe:

"4r7. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
(. )
vl - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a assocração do
contreitado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem
como a fusão, cisão ou incorporação, nãa admitidas no edital e no
contrato:" (grifamos)

. l

Desta forma, a empresa contratada, durante a execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, pode subcontratar partes do objeto licitado, ate o
limite admitido pela Administração, conforme preceitua o art. 72 da Lei no 8.666/93.

Ademais, o art. 78, inciso Vl, da mesma lei, relaciona como motivo para rescisão

a subcontratação total ou parcial do seu objeto; desde que não esteja admitida

Prudente Refeições Ltda
Rua Perite, 458 conj. 201- .ë
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contrato.

consentida pela Lei no 8.666/93.

Vejamos ainda o entendimento do i. professor Diógenes Gasparini acerca deste tema:

"o Estatuto Federal Licitatório vai mais além e admite a subcontratação
total (toda a execução do contraÍo passa para um terceiro sem que o
subcontratante se desvincule do contrato) do objeto 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 estiverem previstas e requladas
no edital. Oóserve-se que o Estatuto Federal Licitatorio só considera motìvo
de rescisâo contratual a subcontratação, total ou parcial, e a cessão e a
transferência, total ou parcial, se não previstas no editat e no contrato. . Não
cabe, assim, falar-se em fraude à licitação, ainda que atguém não
selecionado por esse procedimento, acabe por relacionar-se contratualmente
com a Administração Publica' (cf. Direito Administrativo, saraiva, 4a edição,
1995, pp.396n).

lmportante destacar também os ensinamentos do i. professor Marçal Justen Filho, in

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos:

"Não sqadmite a nature . Ao
menos, não na acepção tradicional de direito privado. A atividade
administrativa do Estado se rege pelo princípio da impessoatidade, o
que significa que as características pessoas do particular contratado
não se configuram como fator relevante pra a contratação. A licitação e
procedimenfo desvestido de qualquer preferência subjetiva. Os particulares
não examinados sob critérios objetivos, mesmo na fase de habilitação.
Ultrapassada esta, se/ecrbna-se a melhor proposta e o jutgamento não se
relaciona cpm qualquer elemento subjetivo. Daí deriva que o contrato
administrativo não apresenta. vinculo psicológico entre as partes. A
Administração pretende receber a prestação a que se obrigou o particular. A
execução da prestação pelo próprio contratado não se impÕe como exigência
meramente subjetiva da Administração. Decorre lçgicamente "do
procedimento seletivo. Portanto e em tese, o que interessa à Administração
eo ofertada na

do

Comentárìos à /ei de licitações e conÍ
edição, 2005, p. 566). (grifamos) f;rí

tt'...#
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Temos portanto, que as previsões dos itens 13 do edital e 6 do Anexo l- Termo de
Referência, afrontam claramente a legislação vigente, em claro intuito de prejudicar a futura

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

subcontratação e não impedí-la, sendo certo que mesma deve apresentar motivos
plausíveis parc a não autorização da subcontratação. O que não é o caso.

Pelo exposto. faz-se necessária nova redação para os itens em questão. de forma que

a subcontratação não seia vedada para nenhuma parte do obieto licitado. Observa-se

ainda que, em se julgando necessária a autorização para subcontratação por parte da

Contratante, que sejam expostos no edital, os critérios objetivos a serem atendidos pela

Contratada para "terceirizar" parte do serviço.

I

l l.4 - Do paqamento - comunicação sobre inadimplência da contratada - exigência

desarrazoada e abusiva - ileqalidade

Consta do item 14.4 do edital a seguinte previsão:

.in.n. A contratante deverá, em prazo razoável antes do pagamento,
comunicar aos credores quanto à inadimplência da contratada, .bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios peftinentes e necessários para garantir o
recebimenfo de seus créditos." (grifamos)

A previsão supracitada é totalmente incompreensível e desarra zoada.

=it.P'àSina I de í5
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"ALt. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série
anLtal, o nome da repartição lnÍeressada e de seu setor, a modalidade, o
regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida
por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e
proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará,
o b ri gatori am ente, o seg u i nte:
( )
XIV - condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da
data final do período de adimplemento de cada parcela;
b) cronograma de desembo/so maximo por período, em conformidade
com a disponibilidade de recursos financeiros;
c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a
data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do
efetivo pagamento;
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais afrasos, e
desconÍos, por eventuais antecipações de pagamentos;
e) exigência de seguros, quando for o caso;" (grifamos)

Assim, além de qer ilegal, posto não fazer parte das previsÕes constantes da Leí no 8.666/g3,

a exigência do ltem 14.4 é completamente descabida; pelo que deve ser excluída do edital

ora impugnado.

ll.5 Da data de início do forrrecimento - impraticável

Outro absurdo previsto no edital ora impugnado é o cronograma de início de fornecimento

constante do item 16 do Anexo I Termo de Referência - Prazos de Execução e Local de
Preparação e Fornecimento. Nele informa que o início do fornecimento se dará a partir da
data de publicação do contrato!

Alem de ser uma previsão totalmente desarrazoada e desprovida de bom sepso, trata-se.de
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mais uma previsão que afronta claramente à leqislação viqente, po-_qj-p,{*.q:ue,,.co-ntraria o' 
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previsto no . l l do art.40 61 da

I do art. 30 da Lei no 10.52012002.
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Lei no 8.666/93:

Art.40. o edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série
anual, o nome da repartição lnferessada e de seu setor, a modalidade, o
regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida
por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e
proposta, bem como para inícío da abertura dos envelopes, e indicará,
ob rig ato ri ame nte, o seg ui nte :
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
ll- prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos
instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do
contrato e para entreqa do obieto da licitação.

At't. 55.

( )
lv - os prazos de início de etapas de execução. de conclusão, de
entrega, de obseruação e de recebimento definitivo, conforme o caso;

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nolnes das parfes e os de
seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o
número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibitidade, a
sujeição dos contratantes às normas desÍa Lei e às cláusulas

p-ara sua eficácia. será providenciada pela Administração na mesma
data de sua assrnatura para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias,
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus.
Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato ou
de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensavel
para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto
dia útil do mês seguÌnte ao de sua assrnatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, qualquer que seja o seLt valor, ainda que sem
ónus, ressa lvado o drsposÍo no art. 26 desta LeÍ.

Lei no 10.520/2002:

Art. 30 A fase preparatória do pregão obseruará o seguinte:
I - a autoridade competente lustiricm a neceisidãdã'deãtrataçdo e
definirá o objeto do certame, as exigências de habiritaçfiq, -os críterios
de aceitaçâo das propostas, as sançõe s pA1iidl
cláusulas do contrato, inclusive
fornecimento:

Da forma como está,

exigir que o fornecimento se

menciona a título exemplificativo, dad

Prudente Refeições Ltda.
Rua Perite, 458 conj. 2A1-A t;'PáQina 10 de 15
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lmportante ressaltar que o prazo razoável para início da execução contratual é de, no
mínimo, 30 (trinta) dias, considerando que a Contratada deverá contratar mão de obra e dar
entrada em toda a documentação e licenças inerentes à cozinha industrial e etc; sendo certo
que a liberação das licenças, tais como alvarâ sanitário, ainda dependem do prazo
estabelecido pelos órgãos emissores, o que pode levar mais que 60 dias, pelo o que o prazo
ainda poderá ser prorrogado.

Destarte, tendo em vista os princípios da legalidade e da vÍnculação ao instrumento
convocatório, temos que a previsão de início do fornecimento para a data de publicação do
contrato não pode permanecer, devendo ser modificada para constar o início do
fornecimento para, no mínimo, 30 (trinta) dias após a assinatura do instrumento contratual,
podendo este prazo ser prorrogado, caso as licenças/alvarás não sejam fornecidos pelos
orgãos competentes no prazo inicialmente acordado.

Pelo exposto, temos que o edital ora impugnado deve ser refeito no ponto em análise, para
fazer constar um prazo preciso e razoável para inÍcio da execução contratual, após a
publicação do contrato.

reservadas para eventual análise laboratorial - exiqênêia abusiva - ilegalidade

Outra exigência abusiva, desarrazoada e que onera sobremaneira os fornecedores é a
constante do item 18.1.2g do Anexo I - Termo de Referência. veja:

18.1.29 Disponibilizar, por ocasião do fornecimento diárig de"ç.ada refeição
(almoço e jantar), 2 (duas) refeições além do quantitativó sotïÈitaao, ima
para pesagem e verificação da qualidade e oulça fàr_a guardà''dê;', t^ot r"
pela 3ONTRATANTE, totalizando 4 (quatro) amgstraô 'àtó díà,. As'refeiçÕes
util iz ad as co m o a mostras deverão ser fo rneci dàË'peta co NTRATADA,'sem
custo para a CONTRATANTE. E idehtificação da refeição que

, aleatoriamente, dentre oseruirá de amostra, cabendo à cpntf
q u antitativo fornecido, quaffií{ a*A

Prudente Refeições Ltda. :' t:r ,
Rua Perite, 458 conj. 201-A Pbmpéiâl Beb Horizonte

';À'òiÀ" 
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lmportante destacar que, por força do previsto no item 18.1.26 do edital, a Contratada fará a
coleta das amostras de cada preparação. que serão acondicionadas em recipientes
esterilizados e lacrados. permanecendo sob refrigeração adequada por 72 horas. Assim, na
eventual necessidade de realização de análise laboratorial. estas serão as amostras
utilizadas. Desta forma, não há nenhuma razão pertinente para que a Gontratada

fornecer refeições além do que será efetivamente consumido.

Considerando que a licitação em questão é composta de 07 lotes, temos que este certame

implicará na "doacão" de 28 (vinte e oito) refeiçÕes por dia; 840 (oitocentos e quarenta)

refeições em um mês e 10.080 (dez mil e oitenta) refeições ao final dos 12 meses de

viqência dos contratos servidas ao Orgão Público, sem nenhum paqamento ou

contraprestação. onerando demasiadamente a Gontratada. sem qualquer razão
plausível para tal

Se a Administração Pública 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 planilha de faturamento da Contratada.

Pelo exposto, temos que o ,t"t f 8.1.2gdo Anexo | (Termo de Referência), deve ser retirado

do edital ora impugnado; ou que seja modificado para constar que tais refeições sejam

devidamente faturadas e pagas pela SESP.

ll.7 - Do reaiuste dos preços - preço de referência - orçamento defasado - ileqalidade

Em que pese a correta redação da Cláusula Sexta da Minuta do Contrato, no,gue tange à

data de concessão do reajuste contratual, temos que os preços q,pffiG, na1ffi ptes"nt"
.;;:"7( :":'j ;,;

contratação encontram-se defasado. ;:,_.*' :'",:

Á. Páqina 12 de 15
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Entretanto, a pesquisa de preços constante do edital ora impugnado não pode ser

considerada.

A uma por ter sido rcalizada em estabelecimentos que não atendem as empresas

fornecedoras alirnentação industrial; haja vista tratar de locais que promovem venda no

varejo e, portanto, não realizam entrega de suas mercadorias; além de não venderem os

produtos em promoção, como se verifica pelos preços informados pela SESP no instrumento

convocatório, em grande quantidade, como requer o contrato em questão.

A duas porque a citada pesquisa de preços foi realizada em outubro/2 017 e,portanto, já 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 propostas. Da forma como está, as futuras

contratadas já iniciarão seus contratos com os preços claramente defasados, de nada

adiantando a concessão de reajuste após 12 meses da data de apresentação das propostas.

Destarte, requer seja a pesquisa de mercado refeita, em estabelecimentos que atendam

empresas de grande porte no segmento e nas localidades onde os contratos serão

executados; para que os preços de referência reflitam à realidade de mercado.

ll.8 - Da apresentação das propostas por lote - ausêngia de informação clara e precisa

sobre a disputa - i leqalidade

'i1

Em que pese o edital ora impugnado mencionar que as propostas deverão ofertaqpreços pql

lote, não há no mesmo nenhuma informação sobre a disputa de lances: Não há àãmá-saOer
,,n:,!r*rr., ìa,'-' 

t ''

se os lotes serão disputados sequencialmente ou se serão 
lq9gt"u3"'*êsm0 

têrnm

sendo todos os lotes disputados simultaneamente, tal práticai

Tel + 55 31 3232 4500 aria.ind.br
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Destarte, o edital ora impugnado deverá ser refeito para incluir informação clara e precisa

acerca da disputa de lances; devendo constar ainda que a disputa dos lotes será feita

sequencialmente, ou seja, somente'quando encerrar o tempo randômico de um lote é que a

disputa do lote seguinte se inicia.

ll.9 - Da redução do valor do orçamento - ileqalidade

Alem das ilegalidades e absurdos supracitados, o edital ora impugnado ainda apresenta uma

redução dos valores dos orçamentos. Veja o comparativo com o edital cuja disputa iria

ocorrer em 13.03.2018:

Edita! 13.03.2018

R5 687.134,89

Rs 556.042,92

Rs 618.050,85

Rs 645.666,96

R5 883.980,70

R5 1.388.312,55

R5 L.150.343,43

Ocorre que a pesquisa de preços de mercado continua a mesma, ou seja, a realizada em

outubro/2O17. Ora, se não houve nova pesquisa de mercado, qual a razã:@ para alteráção

dos valores de orcamento? ì, r't ',, '

dos preços praticados pelas empresas fornecedoras de ali do Estado de Minas

Gerais; sendo certo que a pesquisa reali com a realid

Lote 01

Lote 02

Lote 03

Lote 04

Lote 05

Lote 06

Lote 07

Edital 23.03.2018

Rs 665.355,34

Rs 540.375,49

RS 589.118,43

R5 625.424,15

R5 853.769,15

.R5 1.296.579,05

Rs 1.110.074,13

,, LLilllllllÌrr ,ìL IrlLilLrlliiìll)'Ì;ÈÈ..ë'iiltt:ltìì;;,ii ."riij1\tirtl
.r , t,i,ã 'Ãl 

,,l,l

Ora, os preços anteriormente apresentados já estavam Oem a,$,pixo à-o pr"ço o" rn"idâàd e
1t": '

% ) ,

r , t  .  .  . . . . . : v t .  , ! Í @ : i . ,

segmento, uma vez ter sido realizada erffffi.çtâbáruôimeniôô güã r/engfrn,,a varejo,
'  .1. , t  .  

" . . . . . . . . . . . - t t , , l r , . :  
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Assim; requer seja feita nova pesquisa de mercado, com fornecedores que atendem às

empresas de alimentação coletivas do Estado de Minas Gerais e, por conseguinte, que os

preços de referência do presente certame sejam condizentes com a realidade de mercado e

justos para ambas as partes.

I l l .  Pedidos

Por todo o exposto, requer a ora lmpugnante seja a presente lmpugnação recebida e julgada

procedente, para o fim de modificar o edital em comento de acordo com os supracitados

motivos, adequando-o ao comando legal e à realidade da prestação efetiva de seu objeto,

devendo ser revistos os itens apontados; consequentemente deve ser designada nova
I

data para realização do certame.

Termos em que pede deferimento

Belo Horizonte/MG,20 de março de 2018

LTDA

Diretor
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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 36/2018

Belo Horizonte, 20 de março de 2018.

A Sua Senhoria a Senhora

Camila Barbosa Neves

Subsecretária

A/C Fagner Cristiano Rocha

Diretor

Belo Horizonte - MG

 

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

 

  

Senhor Diretor,

 

Com a finalidade de subsidiar as decisões desta Pregoeira, conforme art. 9°, § 1º, inciso II do Decreto Estadual 44.786/2008,  encaminho
impugnação (0425544) ao Edital do Pregão Eletrônico 03/2018, cujo objeto é a prestação de serviço para preparação, produção e
fornecimento con�nuos de refeição e lanches, dentro das instalações das Unidades Socioeduca�vas (US) do Estado de Minas Gerais, na forma
administrada: Centro de Internação Provisória São Benedito, Centro Socioeduca�vo Santa Terezinha, Centro Socioeduca�vo de Pirapora,
Centro Socioeduca�vo de Ipa�nga, Centro Socioeduca�vo de Uberaba, Centro Socioeduca�vo de Montes Claros, Centro de Internação
Provisória Dom Bosco, para que esta diretoria analise, posicione e jus�fique quanto aos ques�onamentos do impugnante Prudente Refeições
LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 42.947.333/0001-72.

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

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

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

 

 

Atenciosamente,

 

Ana Carolina Nascimento Souza

Pregoeira/SESP

 

 

  

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Nascimento Souza, Pregoeira, em 20/03/2018, às 13:58, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0425572 e o código CRC 5B63F667.

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 

NÚCLEO DE LICITAÇÕES DA SESP

 

Memorando/SESP/NULIC/nº 37/2018

Belo Horizonte, 20 de março de 2018.

A Sua Excelência o Senhor

Sandro Drumond Brandão

Procurador do Estado

Belo Horizonte - MG

 

Assunto: Solicito apreciação jurídica acerca da impugnação ora impetrada

 

  

Senhor Procurador,

 

Cumprimentando-o cordialmente, considerando impugnação apresentada pela empresa Prudente Refeições LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
42.947.333/0001-72 (0425544), e com a finalidade de subsidiar as decisões desta Pregoeira, conforme art. 9°, § 1º, inciso II do Decreto
Estadual 44.786/2008, solicito a esta Douta Assessoria Jurídica apreciação quanto ao ques�onamento da licitante acerca do seguinte item
previsto no Edital do Pregão Eletrônico 03/2018 (0380888), cujo objeto é a prestação de serviço para preparação, produção e fornecimento
con�nuos de refeição e lanches, dentro das instalações das Unidades Socioeduca�vas (US) do Estado de Minas Gerais, na forma administrada:
Centro de Internação Provisória São Benedito, Centro Socioeduca�vo Santa Terezinha, Centro Socioeduca�vo de Pirapora, Centro
Socioeduca�vo de Ipa�nga, Centro Socioeduca�vo de Uberaba, Centro Socioeduca�vo de Montes Claros, Centro de Internação Provisória
Dom Bosco:

14.4. A contratante deverá, em prazo razoável antes do pagamento, comunicar aos credores quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de seus créditos.

 

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

 

 

Respeitosamente,

 

Ana Carolina Nascimento Souza

Pregoeira/SESP

 

  

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Nascimento Souza, Pregoeira, em 20/03/2018, às 17:42, 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 0428761 e o código CRC 8148AEC6.

 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DIRETORIA DE GESTÃO OPERACIONAL

 

Memorando/SESP/DGO/nº 289/2018

Belo Horizonte, 20 de março de 2018.

Ilma. Sra.

Ana Carolina Nascimento Souza

Pregoeira

Núcleo de Licitação

Belo Horizonte - MG

 

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

 

  

Prezada Senhora,

 

Cumprimentando-a cordialmente, e em resposta ao Memorando/SESP/NULIC/ nº 36/2018 (0425572), encaminhamos abaixo
parecer técnico quanto à impugnação ao edital de licitação, modalidade pregão eletrônico, nº 03/2018, cujo objeto é a preparação, produção
e fornecimento con�nuos de refeições e lanches dentro das Unidades Socioeduca�vas (US): Centro de Internação Provisória São Benedito;
Centro Socioeduca�vo Santa Terezinha; Centro Socioeduca�vo Pirapora; Centro Socioeduca�vo Ipa�nga; Centro Socioeduca�vo Uberaba;
Centro Socioeduca�vo Montes Claros, Centro de Internação Provisória Dom Bosco:

 

II.3 - Da vedação à subcontratação - exceção para manufatura dos pães - exigência desarrazoada e abusiva - contradição -
ilegalidade

A possibilidade de subcontratação é mera faculdade que se insere na discricionariedade administra�va, desde que definidos
seus parâmetros e que seja devidamente jus�ficada.

No caso do Pregão Eletrônico nº 03/2018, trata-se do fornecimento de alimentação a adolescentes em cumprimento de
medida socioeduca�va, o que exige a adoção de regras mais restri�vas a fim de garan�r a segurança pública. Não é possível permi�r a
entrada de terceiros, não relacionados no contrato de prestação de serviço ou sem qualquer vinculação formal. Excetuou-se a manufatura
dos pães, uma vez que seria desarrazoado exigir a montagem de padaria dentro da unidade, contudo os lanches precisam ser feitos pela
Contratada (ex: montagem do sanduíche).

Ademais, o disposi�vo impugnado segue a orientação do TCU, segundo o qual, para se restringir a subcontratação, deve haver
jus�fica�va "discriminando inclusive quais itens (partes) do objeto poderão ser subcontratados" (TCU Acordão nº 3378/2012).

 

II.5 - Da data de início do fornecimento - impra�cável

Quanto à alegação de que seria impra�cável a data prevista para início do fornecimento, informamos que a prestação de
serviço em tela trata-se de fornecimento de alimentação diária à adolescentes em cumprimento de medida socioeduca�va nos Centros
Socioeduca�vos da Secretaria de Estado de Segurança Pública, sendo um serviço de natureza con�nuada, cuja interrupção ou atraso no início
dos serviços pode impor riscos irreparáveis à segurança pública.

Inclusive, esse é o entendimento do MM. Juiz da Vara de Fazenda Pública de Belo Horizonte, ao proferir decisão que
indeferiu  o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória Nº 5124936-10.2017.8.13.0024, ajuizada pelo Sindicato das
Empresas de Refeições Cole�va do Estado de Minas Gerais, oportunidade que DECIDIU , in verbis:

 
Por fim, melhor sorte não assiste à parte autora no tocante à alegação de que seria impra�cável a data prevista para início do fornecimento.
Isso porque tal imposição se jus�fica, uma vez que se 
trata de fornecimento de alimentação diária a presos custodiados pelo Estado, cuja interrupção ou atraso no início dos serviços pode impor
riscos à segurança pública.

(Ação Declaratória Nº 5124936-10.2017.8.13.0024 - 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte- decisão
31/08/2017- negrito nosso)
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II.6 - Da coleta de amostras - degustação - exigência de refeições além das já reservadas para eventual análise laboratorial -
exigência abusiva - ilegalidade

Nos termos do Manual ABERC (Associação Brasileira das Empresas de Refeições Cole�vas) de Prá�cas de Elaboração e Serviço
de Refeições para a Cole�vidade - 2015, a empresa contratada tem a obrigação de realizar diariamente a coleta de amostras das refeições
produzidas para atender às unidades socioeduca�vas e mantê-las armazenadas em suas dependências. Tal obrigação tem o obje�vos de, caso
haja suspeita de intoxicação alimentar, verificar falhas no processo de produção das refeições através da análise microbiológica. É do interesse
da empresa demonstrar que as refeições fornecidas estão adequadas para o consumo, sendo tais amostras responsáveis por isso.

Desse modo, conforme previsão contratual, a contratada tem o dever de arcar com essa despesa, uma vez que consta sua
ocorrência de forma clara no edital, sobretudo para que esse custo seja levado em consideração pelas licitantes na hora da formação das
propostas (considerando como despesas diversas), não ocasionando, portanto, qualquer prejuízo às partes.

 

II.7 - Do reajuste dos preços  - preço de referência - orçamento defasado - ilegalidade

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

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

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

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

- Mão de obra para preparo e fornecimento das refeições.

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

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

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

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

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

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

 

II.9 - Da redução do valor do orçamento - ilegalidade

A redução dos valores de referência previstos nas Planilhas de Custo Final do Edital nº 003/2018 foi mo�vada pela adequação
do preço unitário do lanche noturno previsto na Planilha de Composição de Preços", conforme Nota Explica�va SESP/DGO 0372210.

 

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

 

 

Atenciosamente,

 

 

Cláudia Maria Gonçalves Meira

Nutricionista da Diretoria de Gestão Operacional

 

 

Fagner Cris�ano Rocha

Diretor de Gestão Operacional
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Camila Barbosa Neves

Subsecretária de Atendimento Socioeduca�vo

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Documento assinado eletronicamente por Claudia Maria Gonçalves Meira, Servidora, em 20/03/2018, às 16:43, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fagner Cris�ano Rocha, Diretor, em 20/03/2018, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Camila Barbosa Neves, Subsecretária, em 20/03/2018, às 17:54, 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 0426160 e o código CRC 3919CA13.

 

Diretoria de Gestão Operacional - Secretaria de Estado de Segurança Pública - Rodovia Papa João Paulo II, 3777 - Bairro Serra Verde - CEP
31630-900 - Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1690.01.0000675/2018-52 SEI nº 0426160

 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DIRETORIA DE GESTÃO OPERACIONAL

 

Belo Horizonte, 09 de março de 2018.

                                                                                          Nota Explicativa 

Prezado Fagner,

 

Diante da solicitação de esclarecimento da empresa ALIMENTARE NUTRIÇÃO E SERVIÇO
EIREL (0347367), informamos que foi constatado erro material no preço unitário do lanche noturno da
"Planilha de Composição de Preços"  em comparação com o preço unitário do lanche noturno previsto no
"Custo Diário Consolidado Lanche Noturno".

Desta forma, houve a necessidade da subs�tuição das planilhas de formação de preço no
Termo de Referência e seus anexos, visto que houve alteração do custos anuais totais previstos no item
25 - "Quan�ta�vos de fornecimento, planilhas de custo final e composição de custo" do Termo de
Referência (0321400).

 

Atenciosamente, 

 

Cláudia Maria Gonçalves Meira

Nutricionista da Diretoria de Gestão Operacional

  

Documento assinado eletronicamente por Claudia Maria Gonçalves Meira, Servidor(a) Público(a),
em 09/03/2018, às 18:56, 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 0372210 e
o código CRC 617566A7.

 

Diretoria de Gestão Operacional - Secretaria de Estado de Segurança Pública - Rodovia Papa João Paulo II,
3777 - Bairro Serra Verde - CEP 31630-900 - Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1690.01.0000675/2018-52 SEI nº 0372210

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 

ASSESSORIA JURÍDICA

 

Nota Jurídica SESP. SESP/AJU.nº 88/2018

Belo Horizonte, 21 de março de 2018.

À Senhora Ana Carolina Nascimento Souza

Pregoeira - NULIC

 

Procedência: Núcleo de Licitações da SESP - NULIC

Interessado: Subsecretaria de Atendimento Socioeduca�vo - SUASE

 

 

Ementa: Pregão eletrônico. Edital de Licitação nº 03/2018.
Impugnação ao Item 14.4. 

 

 

1. RELATÓRIO

Trata-se de provocação da pregoeira da SESP, com fulcro no ar. 9º, §1º, inciso II, do Decreto 44.786/08, encaminhada a esta
Unidade Setorial da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais,  por meio do Memorando/SESP/NULIC/nº 37/2018  (0428761), rela�va a
impugnação ao item 14.4 do Edital de Licitação nº 03/2018.

 

É o breve relatório.

 

2. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre esclarecer que a formulação desta Nota Jurídica atende ao disposto no art. 9, § 1º, II do Decreto Estadual
nº  44.786/2008, bem como do art. 132 da Cons�tuição Federal e art. 128 da Cons�tuição do Estado de Minas Gerais, respec�vamente:

 

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;

 

Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de
provas e �tulos, com a par�cipação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a
consultoria jurídica das respec�vas unidades federadas

 

Art. 128 – A Advocacia-Geral do Estado, subordinada ao Governador do Estado, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe,
nos termos da lei complementar que sobre ela dispuser, as a�vidades de consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Execu�vo. 

 

 

Insta salientar que, de acordo com o art. 17, §3º, da Resolução AGE nº. 26/17, é defeso ao Procurador adentrar na análise de
aspectos técnicos, econômicos e financeiros, bem como nas questões adstritas ao exercício da competência e da discricionariedade
administra�va, a cargo das autoridades competentes.

 

2.1 Da Impugnação ao item 14.4 do Edital nº 03/2018. 

 

O impugnante aponta suposta ilegalidade da regra con�da no item 14.4 do Edital, que dispõe:
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14.4. A contratante deverá, em prazo razoável antes do pagamento, comunicar aos credores quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de
seus créditos.

 

Razão não assiste ao impugnante. O item guarda observância com posicionamento do Superior Tribunal de Jus�ça que, nos
autos do REsp nº  633432/MG, decidiu:

 

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. ECT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER A
REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exigência de regularidade fiscal para a par�cipação
no procedimento licitatório funda-se na Cons�tuição Federal, que dispõe no § 3º do art. 195 que "a pessoa jurídica em débito com o sistema da
seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber bene�cios ou incen�vos fiscais ou
credi�cios", e deve ser man�da durante toda a execução do contrato, consoante o art. 55 da Lei 8.666/93. 2. O ato administra�vo, no Estado
Democrá�co de Direito, está subordinado ao princípio da legalidade (CF/88, arts. 5º, II, 37, caput, 84, IV), o que equivale assentar que a
Administração poderá atuar tão-somente de acordo com o que a lei determina. 3. Deveras, não constando do rol do art. 87 da Lei 8.666/93 a
retenção do pagamento pelo serviços prestados, não poderia a ECT aplicar a referida sanção à empresa contratada, sob pena de violação ao
princípio cons�tucional da legalidade. Destarte, o descumprimento de cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do
contrato (art. 78 da Lei de Licitações), mas não autoriza a recorrente a suspender o pagamento das faturas e, ao mesmo tempo, exigir da
empresa contratada a prestação dos serviços. 4. Consoante a melhor doutrina, a supremacia cons�tucional "não significa que a Administração
esteja autorizada a reter pagamentos ou opor-se ao cumprimento de seus deveres contratuais sob alegação de que o par�cular encontra-se em
dívida com a Fazenda Nacional ou outras ins�tuições. A administração poderá comunicar ao órgão competente a existência de crédito em
favor do par�cular para serem adotadas as providências adequadas. A retenção de pagamentos, pura e simplesmente, caracterizará ato
abusivo, passível de ataque inclusive através de mandado de segurança." (Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administra�vos, São Paulo, Editora Dialé�ca, 2002, p. 549). 5. Recurso especial a que se nega provimento

 

Nesse diapasão é o entendimento de Marçal Justen Filho1  de que"a Administração poderá comunicar ao órgão competente a
existência de crédito em favor do par�cular para serem adotadas as providências adequadas".

Destarte, somos pelo não acolhimento das razões invocadas pelo licitante no que tange à regra con�da no item 14.4 do Edital
n. 03/2018, eis que alinhada com balizada doutrina e jurisprudência. 

 

À elevada consideração e decisão superior.

                 

 

 

 

Meiriele Rodrigues Lelis Barroso

Assessora Jurídica - SESP

OAB/MG 158.041 - MASP 1.371.817-6

 

 

Carolina Cunha de Almeida

Assessora Jurídica - SESP

MASP 1.393.114-2 - OAB/MG 153.531

 

 

De acordo:

 

Sandro Drumond Brandão

Procurador Chefe da SESP

Procurador do Estado

OAB/MG: 114.827 -- MASP: 1.327.147-3

 

 

1 FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética, 2002. p. 549.

 

Documento assinado eletronicamente por Sandro Drumond Brandão, Procurador do Estado, em 21/03/2018, às 09:59, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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Documento assinado eletronicamente por Carolina Cunha de Almeida, Servidora, em 21/03/2018, às 10:09, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Meiriele Rodrigues Lelis Barroso, Assessora Jurídica, em 21/03/2018, às 10:09, 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 0429270 e o código CRC 3ACB0BE9.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

  

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 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, obje�vando a alteração do Edital Licitatório, conforme explanado no
documento em anexo (0425544).

 

II- PRELIMINARMENTE

II.1. DA TEMPESTIVIDADE

No que se refere à tempes�vidade, 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 21/03/2018, ou seja, 2º dia ú�l antes da abertura da sessão e que o mesmo foi encaminhado ao e-
mail descrito no instrumento convocatório no dia 20/03/2018 às 12h01min, 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.
3.3.1   O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido a
Pregoeira preferencialmente no e-mail licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br ou
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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 o previsto no art. 41 da Lei 8666, de 1993, prazo que confere maior lapso
de acesso ao licitante para o direito de impugnar o edital.

 

III - DAS RAZÕES

De forma obje�va, requer o licitante:

II.1 Esclarecer se os licitantes estabelecidos em outros estados deverão ofertar suas propostas e lances
com o valor do ICMS incluso ou não;

II.2 Esclarecimento acerca do item 6.13 do Edital Licitatório;

II.3 Seja permi�da a subcontratação, desde que prevista no edital;

II.4 Seja excluído o item 14.4 do edital que consta do aviso de inadimplência da contratada a outros
credores;

II.5 Seja revista a data de início do fornecimento de alimentação;

II.6 Seja revisto o quan�ta�vo de refeições para amostragem;

II.7 Seja atualizada a pesquisa de preço;

II.8 Esclarecimento sobre como será realizada a sessão de lances;

II.9 Esclarecimento sobre a alteração dos preços de referência.

 

IV - DO JULGAMENTO

Inicialmente, quanto a questão de ordem suscitada no item I.2 da impugnação, deixo de examiná-la, eis
que incompa�vel com os fins a que se propõe o instrumento de impugnação.

 

Em relação aos itens II.1, II.2 e II.8, foram analisados os seguintes aspectos:

II.1 Esclarecer se os licitantes estabelecidos em outros estados deverão ofertar suas propostas e lances
com o valor do ICMS incluso ou não;

 

Conforme redação dos subitens 6.10.2 e 11.6 do edital, no que concerne as empresas mineiras, a
classificação das propostas, a etapa de lances, o julgamento dos preços, a adjudicação e a
homologação serão deduzidas do valor do ICMS, vejamos:

6.10.2. A classificação das propostas, a etapa de lances, o julgamento dos preços, a
adjudicação e a homologação para os fornecedores mineiros serão realizados a
par�r dos preços dos quais foram deduzidos os valores rela�vos ao ICMS.
11.6. Em se tratando de fornecedor mineiro sujeito ao Decreto nº 43.349, de 30 de
maio de 2003, o valor adjudicado será aquele decorrente da isenção do ICMS, a ser
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informado pelo fornecedor, nos termos do item 6.10 deste instrumento
convocatório.
 

Conforme previsto na Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, compete aos Estados e ao
Distrito Federal ins�tuir o imposto sobre operações rela�vas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior:

Art. 2° O imposto incide sobre:
        I - operações rela�vas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento
de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

Uma vez que o objeto da licitação refere-se ao fornecimento de alimentação, este estará sujeito à
incidência do ICMS. Logo, nas propostas e na etapa de lances, os preços deverão incluir todos os
tributos, conforme previsto no item 6.7 do edital licitatório:

6.7. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos
sociais, financeiros e trabalhistas, taxas, frete até o des�no e quaisquer outros ônus
que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente
licitação, os quais ficarão a cargo  única e exclusivamente da contratada. (grifo
nosso)

A exigência de que a classificação das propostas, a etapa de lances, o julgamento dos preços, a
adjudicação e a homologação para os fornecedores mineiros sejam deduzidos do valor do ICMS cons�tui
uma exceção e decorre de previsão legal observada no Decreto nº 43.349, de 30 de maio de 2003 e
Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 3.458/2003, alterada pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº
4.670/2014:

Art. 4º  Nos procedimentos licitatórios, os fornecedores mineiros, exceto os
optantes pelo Regime do Simples Nacional, deverão apresentar em suas propostas
comerciais as informações rela�vas ao preço de mercado dos produtos ou serviços
e ao preço resultante da dedução do ICMS.
§ 1º Os preços resultantes da dedução do ICMS de que trata este ar�go, serão
u�lizados nas seguintes etapas dos procedimentos licitatórios:
a) classificação das propostas comerciais;
b) etapa de lances, quando houver;
c) julgamento quanto à aceitabilidade dos preços; e
d) adjudicação e homologação do procedimento licitatório.

Dessa forma, considerando o Convênio ICMS 26/03, celebrado na 109ª reunião ordinária do Conselho
Nacional de Polí�ca Fazendária (CONFAZ), realizada em Salvador, BA, em 4 de abril de 2003, e
considerando que o referido convênio autoriza os Estados e o Distrito Federal a concederem isenção de
ICMS nas operações ou prestações internas des�nadas a órgãos da Administração Pública Estadual Direta
e suas fundações e autarquias, nos procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço, os
fornecedores mineiros, exceto os optantes pelo Regime do Simples Nacional, deverão apresentar em suas
propostas comerciais as informações rela�vas ao preço de mercado dos produtos ou serviços e ao preço
resultante da dedução do ICMS.

 

Sendo assim, resta claro, por um critério de exclusão, que as empresas estabelecidas em outros estados
deverão ofertar seus lances com o valor do ICMS.

 

II.2 Esclarecimento acerca do item 6.13 do Edital Licitatório;

Tal item já foi observado pela Administração e será re�rado do edital, não sendo necessário reabrir o
prazo inicialmente estabelecido (art. 11 do Decreto Estadual nº  44.786/2008).
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II.8 Esclarecimento sobre como será realizada a sessão de lances.

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.

 

Para subsidiar o julgamento desta pregoeira, foi solicitado posicionamento da Diretoria de Gestão
Operacional (DGO), por meio do Memorando/SESP/NULIC/nº 36/2018 (0425572), enviado em 20 de
março de 2018, quanto às questões técnicas ora suscitadas pela licitante. A área técnica, em resposta,
por meio do Memorando/SESP/DGO/nº 289/2018 (0426160), em relação aos seguintes itens,
informou que:

II.3 Seja permi�da a subcontratação, desde que prevista no edital;

II.5 Seja revista a data de início do fornecimento de alimentação;

II.6 Seja revisto o quan�ta�vo de refeições para amostragem;

II.7 Seja atualizada a pesquisa de preço;

II.9 Esclarecimento sobre a alteração dos preços de referência.

 

II.3 - Da vedação à subcontratação - exceção para manufatura dos pães -
exigência desarrazoada e abusiva - contradição - ilegalidade
A possibilidade de subcontratação é mera faculdade que se insere na
discricionariedade administra�va, desde que definidos seus parâmetros e que seja
devidamente jus�ficada.
No caso do Pregão Eletrônico nº 03/2018, trata-se do fornecimento de alimentação
a adolescentes em cumprimento de medida socioeduca�va, o que exige a adoção
de regras mais restri�vas a fim de garan�r a segurança pública. Não é possível
permi�r a entrada de terceiros, não relacionados no contrato de prestação de
serviço ou sem qualquer vinculação formal. Excetuou-se a manufatura dos pães,
uma vez que seria desarrazoado exigir a montagem de padaria dentro da unidade,
contudo os lanches precisam ser feitos pela Contratada (ex: montagem do
sanduíche).
Ademais, o disposi�vo impugnado segue a orientação do TCU, segundo o qual,
para se restringir a subcontratação, deve haver jus�fica�va "discriminando
inclusive quais itens (partes) do objeto poderão ser subcontratados" (TCU Acordão
nº 3378/2012).
 
II.5 - Da data de início do fornecimento - impra�cável
Quanto à alegação de que seria impra�cável a data prevista para início do
fornecimento, informamos que a prestação de serviço em tela trata-se de
fornecimento de alimentação diária à adolescentes em cumprimento de medida
socioeduca�va nos Centros Socioeduca�vos da Secretaria de Estado de Segurança
Pública, sendo um serviço de natureza con�nuada, cuja interrupção ou atraso no
início dos serviços pode impor riscos irreparáveis à segurança pública.
Inclusive, esse é o entendimento do MM. Juiz da Vara de Fazenda Pública de Belo
Horizonte, ao proferir decisão que indeferiu  o pedido de tutela de urgência nos
autos da Ação Declaratória Nº 5124936-10.2017.8.13.0024, ajuizada pelo Sindicato
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das Empresas de Refeições Cole�va do Estado de Minas Gerais, oportunidade que
DECIDIU , in verbis:
 
Por fim, melhor sorte não assiste à parte autora no tocante à alegação de que seria
impra�cável a data prevista para início do fornecimento. Isso porque tal imposição
se jus�fica, uma vez que se 
trata de fornecimento de alimentação diária a presos custodiados pelo Estado,
cuja interrupção ou atraso no início dos serviços pode impor riscos à segurança
pública.
(Ação Declaratória Nº 5124936-10.2017.8.13.0024 - 2ª Vara da Fazenda Pública e
Autarquias da Comarca de Belo Horizonte- decisão 31/08/2017- negrito nosso)
 
 
II.6 - Da coleta de amostras - degustação - exigência de refeições além das já
reservadas para eventual análise laboratorial - exigência abusiva - ilegalidade
Nos termos do Manual ABERC (Associação Brasileira das Empresas de Refeições
Cole�vas) de Prá�cas de Elaboração e Serviço de Refeições para a Cole�vidade -
2015, a empresa contratada tem a obrigação de realizar diariamente a coleta de
amostras das refeições produzidas para atender às unidades socioeduca�vas e
mantê-las armazenadas em suas dependências. Tal obrigação tem o obje�vos de,
caso haja suspeita de intoxicação alimentar, verificar falhas no processo de
produção das refeições através da análise microbiológica. É do interesse da
empresa demonstrar que as refeições fornecidas estão adequadas para o consumo,
sendo tais amostras responsáveis por isso.
Desse modo, conforme previsão contratual, a contratada tem o dever de arcar com
essa despesa, uma vez que consta sua ocorrência de forma clara no edital,
sobretudo para que esse custo seja levado em consideração pelas licitantes na hora
da formação das propostas (considerando como despesas diversas), não
ocasionando, portanto, qualquer prejuízo às partes.
 
II.7 - Do reajuste dos preços  - preço de referência - orçamento defasado -
ilegalidade
Para a composição da formação do preço de referência é u�lizada a metodologia
descrita no "Caderno de Aquisição e Contratação de Serviços para o Fornecimento
de refeições" - faremos referência a ele como "Caderno de Aquisição" -, oriunda do
Modelo de Gestão Estratégica de Suprimentos do Estado de Minas Gerais, modelo
este que observa as leis e normas gerais de licitações e contratos, execução
orçamentária e financeira, bem como o conjunto de regulamentos rela�vos aos
processos de suprimentos do setor público, u�lizado conforme diretriz do
Governo desde 2007.
Dessa forma, o referido “Caderno de Aquisição"  contém diretrizes para a
composição do Preço de Refeições (Preço de Referência) u�lizado nos processos
licitatórios. A composição de preços para a obtenção dos valores unitários das
refeições objeto do "Caderno de Aquisição" foi estruturada de acordo com o
racional de cálculo desenvolvido pelo Estudo Técnico de Serviços Terceirizados do
Estado de São Paulo (CADTERC), considerando os seguintes grupos:
- Matéria-prima alimentar – gêneros e produtos alimen�cios.
- Matéria-prima não alimentar – descartáveis individuais, descartáveis para preparo
das refeições, produtos para higienização e limpeza das instalações, utensílios e
equipamentos u�lizados na produção.
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- Mão de obra para preparo e fornecimento das refeições.
- Custos diversos – instalações �sicas, equipamentos, utensílios, consumo de água,
energia, gás e análises microbiológicas.
Com o obje�vo de aferir o Custo Alimentar, o Núcleo de Nutrição da Diretoria de
Gestão Operacional/DGO da Subsecretaria de Atendimento Socioeduca�vo realiza
a pesquisa de preços para todos os itens alimentares e descartáveis que compõem
o contrato para fornecimento de alimentação.
A par�r de outubro de 2015, devido a oscilação da inflação aplicada aos insumos
que compõem o custo alimentar, a pesquisa de preços passou a ser atualizada a
cada 4 (quatro) meses, buscando uma melhor qualificação de preço e maior
transparência ao processo.
As pesquisas de preços realizadas pelo Núcleo de Nutrição  da
DGO/SUASE encontram-se disponíveis no setor para consulta e são u�lizadas para
subsidiar a instrução dos processos licitatórios.
A Planilha de Licitações é o conjunto de planilhas que são u�lizadas na formação
do preço de referência, contemplando o �po de serviço a ser contratado
(administrado ou transportado) e o número de comensais para atendimento das
unidades socioeduca�vas. Esse conjunto de planilhas forma o custo final da
refeição.
Desse modo, entende-se que o preço de referência é exequível, por ser formado a
par�r de metodologia construída para a Administração Pública e validada pelo
Governo de Minas Gerais, aplicada desde 2007 em processos licitatórios. Além
disso, conforme citado acima, ocorre uma atualização periódica dos preços
unitários de insumos.
 
II.9 - Da redução do valor do orçamento - ilegalidade
A redução dos valores de referência previstos nas Planilhas de Custo Final do Edital
nº 003/2018 foi mo�vada pela adequação do preço unitário do lanche noturno
previsto na Planilha de Composição de Preços", conforme Nota Explica�va
SESP/DGO 0372210.

 

Também fora encaminhado a Assessoria Jurídica da SESP Memorando/SESP/NULIC/nº 37/2018
(0428761), enviado em 20 de março de 2018, solicitando posicionamento quanto as questões jurídicas
ora levantadas pelo licitante. Em resposta, esta douta assessoria informou, por meio da Nota Jurídica
SESP. SESP/AJU.nº 88/2018 (0429270), que:

II.4 Seja excluído o item 14.4 do edital que consta do aviso de inadimplência da contratada a outros
credores;

 

2.1 Da Impugnação ao item 14.4 do Edital nº 03/2018. 
 
O impugnante aponta suposta ilegalidade da regra con�da no item 14.4 do Edital,
que dispõe:
 
14.4. A contratante deverá, em prazo razoável antes do pagamento, comunicar aos
credores quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios per�nentes e
necessários para garan�r o recebimento de seus créditos.
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Razão não assiste ao impugnante. O item guarda observância com posicionamento
do Superior Tribunal de Jus�ça que, nos autos do REsp nº  633432/MG, decidiu:
 
ADMINISTRATIVO. CONTRATO. ECT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER A REGULARIDADE FISCAL.
RETENÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exigência de
regularidade fiscal para a par�cipação no procedimento licitatório funda-se na
Cons�tuição Federal, que dispõe no § 3º do art. 195 que "a pessoa jurídica em
débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá
contratar com o Poder Público nem dele receber bene�cios ou incen�vos fiscais ou
credi�cios", e deve ser man�da durante toda a execução do contrato, consoante o
art. 55 da Lei 8.666/93. 2. O ato administra�vo, no Estado Democrá�co de Direito,
está subordinado ao princípio da legalidade (CF/88, arts. 5º, II, 37, caput, 84, IV), o
que equivale assentar que a Administração poderá atuar tão-somente de acordo
com o que a lei determina. 3. Deveras, não constando do rol do art. 87 da Lei
8.666/93 a retenção do pagamento pelo serviços prestados, não poderia a ECT
aplicar a referida sanção à empresa contratada, sob pena de violação ao princípio
cons�tucional da legalidade. Destarte, o descumprimento de cláusula contratual
pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei de
Licitações), mas não autoriza a recorrente a suspender o pagamento das faturas e,
ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a prestação dos serviços. 4.
Consoante a melhor doutrina, a supremacia cons�tucional "não significa que a
Administração esteja autorizada a reter pagamentos ou opor-se ao cumprimento
de seus deveres contratuais sob alegação de que o par�cular encontra-se em dívida
com a Fazenda Nacional ou outras ins�tuições. A administração poderá comunicar
ao órgão competente a existência de crédito em favor do par�cular para serem
adotadas as providências adequadas. A retenção de pagamentos, pura e
simplesmente, caracterizará ato abusivo, passível de ataque inclusive através de
mandado de segurança." (Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administra�vos, São Paulo, Editora Dialé�ca, 2002, p. 549). 5. Recurso
especial a que se nega provimento
 

Nesse diapasão é o entendimento de Marçal Justen Filho1  de que"a Administração
poderá comunicar ao órgão competente a existência de crédito em favor do
par�cular para serem adotadas as providências adequadas".
Destarte, somos pelo não acolhimento das razões invocadas pelo licitante no que
tange à regra con�da no item 14.4 do Edital n. 03/2018, eis que alinhada
com balizada doutrina e jurisprudência. 

 

V – DA DECISÃO

Em referência aos fatos expostos e da análise aos itens impugnados, 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, decido:

CONHECER a presente impugnação ao Edital do PREGÃO Nº 1691001 – 03/2018.

NO MÉRITO, as argumentações apresentadas demonstraram fatos capazes de convencer a Administração
no sen�do de rever em parte alguns itens apontados pelo impugnante. Nota-se que o documento em
epígrafe abordou todos os itens elencados pelo licitante e apresenta-se de forma fundamentada.

Sendo assim, DEFIRO PARCIALMENTE as alegações constantes na impugnação interposta.

Insta salientar que a presente resposta observou o prazo estabelecido no item 3.3 do Edital Licitatório.
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Belo Horizonte, 21 de março de 2018.

 

Ana Carolina Nascimento Souza

Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Nascimento Souza, Pregoeira, em
21/03/2018, às 11:49, 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 0426264 e
o código CRC 03A45D90.

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 0426264

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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Ana Carolina Nascimento Souza (SESP)

De: SESP - LICITAÇÃO
Enviado em: quarta-feira, 21 de março de 2018 12:01
Para: 'Comercial - Culinária'
Assunto: RES:  IMPUGNAÇÃO - PE: 03/2018 - UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Anexos: ilovepdf_merged.pdf

Prezado, bom dia. 

 

Encaminho, em anexo, resposta à impugnação. 

 

 

Ana Carolina N. Souza 
3915-5550 
Pregoeira 
Núcleo de Licitação 
Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças - CPGF 
Secretaria do Estado de Segurança Pública de Minas Gerais 

 
Avenida Papa João Paulo II, 4143 – Bairro Serra Verde 
Cidade Administrativa Tancredo Neves – Prédio Minas – 3º andar. 
Cep: 31630-900 
 

 

 

De: Comercial - Culinária [mailto:comercial@culinaria.ind.br]  
Enviada em: terça-feira, 20 de março de 2018 12:01 
Para: SESP - LICITAÇÃO 
Assunto: IMPUGNAÇÃO - PE: 03/2018 - UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
Prioridade: Alta 
 

Belo Horizonte, 20 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: 

m1205444
Realce

m1205444
Realce
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 Alteração Contratual 

• Carteira de Identidade do Representante Legal da Empresa 

• Resposta impugnação 

 Atenciosamente, 
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