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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DIRETORIA DE GESTÃO OPERACIONAL

 

MEMORANDO/SESP/DGO/nº 184/2017

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2017.

Renato Gonçalves Silva

Núcleo de Licitações da SESP

Pregoeiro

Belo Horizonte - MG

 

Assunto: Resposta ao MEMORANDO/SESP/NL/nº 36/2017

 

Senhor Pregoeiro,

 

Em resposta ao MEMORANDO/SESP/NL/nº 36/2017, informo que os documentos comprobatórios, referente a Qualificação Técnica,
apresentados pela empresa Prudente Refeições Ltda estão a contento para avaliar a proposta comercial.

Informo ainda que a empresa possui Capacidade Técnica comprovada pelos Atestados apresentados, no que se refere ao quan�ta�vo, para
fornecer refeições e lanches ao Centro de Internação Provisória Dom Bosco.

No que tange a planilha de composição de custos, verificou-se a necessidade de adequação dos seguintes itens:

Na ficha técnica de carnes bovinas há 4 (quatro) incidências mensais de preparações com músculo/fraldinha. As incidências destas
devem ser especificadas separadamente, conforme consta em edital (2 incidências de preparações com músculo/acém e 2 incidências
de preparações com fraldinha);

Na ficha técnica de aves há somente 1 (uma) preparação com frango (coxa e contra coxa) assado. O frango (coxa e contra coxa) frito
deve ser subs�tuído por assado, totalizando desta forma 2 (duas) incidências mensais de coxa e sobrecoxa assada.

Além disso, verificou-se somente 1 (uma) incidência de strogonoff. Deve-se subs�tuir uma das preparações com filé de peito por strogonoff,
totalizando em 2 (duas) incidências mensais;

Na ficha técnica de embu�dos, as incidências devem ser especificadas para cada embu�do e não o total geral de incidências destes no
mês, tais como: linguiça (1 incidência), hambúrguer (1 incidência), steak (1 incidência) e almôndegas (1 incidência);

Na ficha técnica de farináceos, as incidências de angu/polenta e farofa/virado não estão especificadas separadamente. De acordo com
edital, a ficha técnica deve apresentar 2 (duas) incidências de angu/polenta e 6 (seis) de farofa/virado;

Na ficha técnica de massas, as incidências de macarrão e lasanha não estão especificadas separadamente. De acordo com edital, a ficha
técnica deve apresentar 7 (sete) incidências de macarrão e 1 (uma) de lasanha;

Na ficha técnica de Saladas, verificou-se que determinadas saladas possuem 2 (dois) legumes, tais como: abobora/brócolis;
baroa/chuchu; cenoura ralada/pepino; cenoura/ervilha; couve flor/beterraba cozida; vagem/moranga; vinagrete/nabo e
abobora/brócolis. A salada deve compor de 1 folhoso e 1 legume/fruta ou ser composta (salpicão);

Não foi constatado frutas na ficha técnica de lanche da tarde funcionários;

Na ficha técnica de lanche noturno, os per capitas do leite e achocolatado em pó devem ser revisados de forma a atender ao
estabelecido no edital (300 ml de leite com achocolatado);

Nas fichas técnicas de Sobremesas-Frutas-Almoço, Colação/Frutas, as frutas (mamão e melancia) apresentam o per capita in natura de
120g. Os per capitas deverão ser revisados, visto que as mesmas serão servidas aos comensais sem a casca/semente.

 

Diante do exposto, fica a critério da autoridade competente avaliar a possibilidade de a empresa realizar a correção da Planilha de
Composição de Custos ou a desclassificação da mesma.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Claudia Maria Gonçalves Meira, Servidora, em 26/10/2017, às 15:21, 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 Fagner Cris�ano Rocha, Diretor, em 26/10/2017, às 16:23, 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 0058683 e o código CRC 23E2D374.

 

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 1690.01.0001735/2017-50 SEI nº 0058683

 

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 272/2017

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2017.

Renato Gonçalves Silva

Núcleo de Licitações da SESP

Pregoeiro

Belo Horizonte - MG

 

Assunto: Resposta ao MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 56/2017

 

Senhor Pregoeiro,

 

Em resposta ao MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 56/2017, informo que os documentos comprobatórios, referente à Qualificação Técnica,
apresentados pela empresa Nutrivip Alimentação Ltda estão a contento para avaliar a proposta comercial.

Informo ainda que a empresa possui Capacidade Técnica comprovada pelos Atestados apresentados, no que se refere ao quan�ta�vo, para
fornecer refeições e lanches ao Centro de Internação Provisória Dom Bosco.

No que tange a planilha de composição de custos, verificou-se que as fichas técnicas estão em conformidade com o Termo de Referência, no
que diz respeito à composição do cardápio, as gramagens e as incidências.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Claudia Maria Gonçalves Meira, Servidora, em 23/11/2017, às 09:44, 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 23/11/2017, às 09:47, 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 0085028 e o código CRC 62D50050.

 

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 1690.01.0001735/2017-50 SEI nº 0085028

 

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


03/01/2018 SEI/GOVMG - 0120876 - PARECER TÉCNICO/

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=148989&infra_si… 1/9

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

 

 

                PARECER TÉCNICO 23/2017

ASSUNTO: RESPOSTA ao MEMORANDO/SESP/Nulic/  nº 60/2017 de 27/11/2017

ELABORADA POR  DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS -  DCC

DESTINATÁRIO  Núcleo de Licitação - Nulic/CPGF

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

 

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2017.

Para:   Renato Gonçalves Silva

            Pregoeira/SESP

 

              Acusamos o recebimento do MEMORANDO/SESP/Nulic/ nº 60/2017 de 27/11/2017 (0094287) direcionado à Superintendente de Logís�ca, Orçamento e
Finanças - SLOF,    Chis�ane Torres Maia de Carvalho, em que se solicita a análise pela Superintendência de Logís�ca, Orçamento e Finanças, conforme o
referido MEMORANDO acima  citado in verbis:

 

 
"Senhora Superintendente,

 

Trata-se do Pregão Eletrônico número 077/2017, cujo objeto é a prestação de serviço para preparação, produção e fornecimento con�nuos de refeição e
lanches dentro das instalações do Centro de Internação Provisória Dom Bosco.

O presente pregão encontra-se em fase de habilitação da empresa  NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 09.487.591/0001-48, porte Outros, com sede no Espírito
Santo/ES, a qual apresentou lance no valor de R$ 1.297.334,30 (Um milhão, Duzentos e Noventa e Sete mil, Trezentos e Trinta e Quatro reais e Trinta centavos), como
verificado por meio da Ata do Pregão (0067527) e da Proposta Comercial. Pela Proposta Comercial, verificamos que o valor se deu com a dedução do ICMS. Ressalva
para o valor de referência, que é: 1.439.068,95 (com ICMS) e de 1.297.334,30 (sem ICMS).

Diante dessas informações, solicito parecer acerca do caso apresentado e, caso afirmem pela validade do lance da empresa licitante, solicito a análise Econômico-
Financeira dos documentos, além da Análise de Custos, conforme documento a seguir:

 

Proposta Comercial; (0072986);

CRC (0067545);

Cer�dão Nega�va de Falência; (0073017);

Balanço Patrimonial;(0073017);

Demonstrações contábeis do úl�mo exercício (DRE); (0073017) e

Análises de Índices. (0073017).

Solicito especial atenção, na brevidade possível,  ao atendimento desse para que seja realizada a habilitação da empresa em comento, caso as documentações estejam
em conformidade com o Edital licitatório.

 

Atenciosamente, 

 

 

Renato Gonçalves Silva

Pregoeiro

 

 

                    Em atendimento ao Art. 4º da Resolução Nº 48 DE 09 DE JUNHO DE 2017, publicada no IOF/MG de 13/06/2017 – pág. 25 emi�mos o presente
conforme o discriminado abaixo:

 
 “Art. 4º Fica assegurado ao Pregoeiro, além do exercício das atribuições previstas no art. 9º do Decreto 44.786, de 18 de abril de 08,

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

 

Ã Ô
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MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2017.

 

OBJETO: Prestação de serviço para preparação, produção e fornecimento con�nuos de refeição e lanches, dentro das instalações da Unidade Socioeduca�va
(US): Centro de Internação Provisória Dom Bosco, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico  sanitárias adequadas, des�nada aos
adolescentes e aos servidores públicos a serviço na Unidade, conforme especificações e detalhamentos consignados no Anexo I, parte integrante do presente
Edital (0012842).

 

   1-0 – AFERIÇÃO DO PREÇO RESULTANTE DA DEDUÇÃO DO ICMS

 

                 

       A)  Em analise aos itens  5.7, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.8, 5.8.1 do Edital do Pregão Eletrônico 077/2017, com obje�vo de aferir a incidência do ICMS, informamos:

 

           A empresa NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA., CNPJ: 09.487.591/0001-48 - Porte Outros com SEDE no Espirito Santo/ES, conforme destacado
no MEMORANDO/SESP/Nulic/ nº 60/2017 de 27/11/2017 (0094287) não sendo estabelecida em Minas Gerais e não optante pelo Simples Nacional, conforme
consulta ao Portal do Simples Nacional (0123206), apresentou proposta comercial defini�va com valor ofertado e o preço resultante da dedução do ICMS
conforme Art. 4º Resolução SEF/SEPLAG 3.458/2003 alterada pela Resolução 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”. 

           

           Contudo, como não consta nos autos de Licitação do Pregão Eletrônico nº 077/2017,  o Comprovante de Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes
do ICMS da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - SEF/MG,  da empresa NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA., CNPJ: 09.487.591/0001-48, fica
prejudicada/impossibilitada à Analise de Aferição do Preço Resultante da Dedução  do ICMS.

         Sendo assim, informamos que a Empresa NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA. CNPJ: 09.487.591/0001-48 , deverá apresentar o  Comprovante de Inscrição
Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS  na Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais - SEF/MG,  comprovando assim  a sua condição de
Fornecedor estabelecido no Estado de Minas Gerais, ou  seja, fornecedor mineiro para  ser considerada valida a sua  proposta comercial (0072986)
apresentada  com a dedução do ICMS, conforme dispõem itens  5.7, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.8, 5.8.1 do Edital do Pregão Eletrônico 077/2017 e  o art. 6º e o item 136, da
Parte I, do Anexo I, do Decreto nº. 43.080, de 13 de dezembro de 2002 e Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 3.458/2003 e suas alterações posteriores.

 

          Isto posto orientamos ao Sr. Pregoeiro Renato Gonçalves Silva, caso entenda ser necessário, que solicite a Empresa NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA. CNPJ:
09.487.591/0001-48 que apresente à SESP/NULIC,  o seu comprovante de Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais - SEF/MG, nos termos da Portaria SRE Nº 055, de 23 de Junho de 2008 in verbis: 

 
              PORTARIA SRE Nº 055, DE 23 DE JUNHO DE 2008

(MG de 24/06/2008)

Dispõe sobre os atos rela�vos ao Cadastro de Contribuintes do ICMS integrado ao Cadastro Sincronizado Nacional.

 

 

Art. 7º  O "Comprovante de Inscrição Estadual” no Cadastro de Contribuintes do ICMS será emi�do por meio do SIARE e conterá as seguintes informações:

I - número da inscrição estadual e do CNPJ;

II - nome empresarial, e nome de fantasia se houver;

III - a�vidade econômica principal, natureza jurídica, regime de recolhimento e categoria do estabelecimento;

IV - data da inscrição estadual, situação cadastral e data da situação cadastral;

V - endereço do estabelecimento;

VI - data e hora de emissão do comprovante;

VII - outras informações de interesse de órgãos e en�dades convenentes.

 

          Por oportuno, comunicamos ao Sr. Pregoeiro que em consulta Pública ao Cadastro do Sistema Integrado de Informação sobre Operações Interestaduais
com Mercadorias e Serviços - SINTEGRA/ ICMS do Estado do Espírito Santo,  consta o cadastro da Pessoa Jurídica, CNPJ: 09.487.591/0001-48, Inscrição
Estadual nº 082.530.96-3, Razão Social: NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA., Situação Cadastral Vigente: Habilitado (0122703). 

          Comunicamos também ao Sr. Pregoeiro que em Consulta Pública  ao Cadastro do Sistema Integrado de Informação sobre Operações Interestaduais com
Mercadorias e Serviços - SINTEGRA/ ICMS do Estado de Minas Gerais, NÃO CONSTA o cadastro do CNPJ: 09.487.591/0001-48, OU SEJA, CONSULTA PÚBLICA AO
CADASTRO DE MINAS GERAIS - SINTEGRA/ SIARE - Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual, não retornou nenhum registro (0122727). 

          Em Consulta ao Portal do Simples Nacional - CONSULTA DE OPTANTES, CNPJ : 09.487.591/0001-48, da empresa, Nome Empresarial : NUTRIVIP
ALIMENTACÃO LTDA. Consta a Situação Atual : Situação no Simples Nacional : NÃO optante pelo Simples Nacional (0123206).

 

 

          B) Destacamos que fica prejudicada/impossibilitada à Analise de Aferição do Preço Resultante da Dedução  do ICMS, haja vista  a manifestação através
do MEMORANDO/SESP/DGO/ nº 272/2017 de 21/11/2017 da Diretoria de Gestão Operacional, através de sua Nutricionista, direcionado para Renato
Gonçalves Silva, Núcleo de Licitação da SESP- Pregoeiro in verbis:

 
"no que tange  a Planilha de Custos, verificou-se que as fichas técnicas estão em conformidade com o Termo de Referência, no que diz respeito à composição do
cardápio, as gramagens e as incidências." Grifo nosso.
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        C)   Contudo, não foram verificados  os cálculos monetários das refeições/preparações culinárias con�dos nas  fichas técnicas que expressam o custo 
alimentar total e o custo alimentar consolidado, base para a formação do preço do produto e serviço, conforme determina  o ANEXO II - Atribuições do
Nutricionista por Área de Atuação, I - Área de Alimentação Cole�va, 1. unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), 1.1 e 1.6 da   Resolução CFN Nº 380 de
28//2005 (0112685), que Dispõe Sobre as Áreas de Atuação do Nutricionista e estabelece Parâmetros Numéricos, Por Área de Atuação e Dá Outras Providências,
estabelece em seu Anexo II in verbis:

 

 

"ANEXO II - Resolução CFN Nº 380/2005

 

 

ATRIBUIÇÕES DO NUTRICIONISTA POR ÁREA DE ATUAÇÃO (GRIFO NOSSO)

 

I - ÁREA DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA

Fundamento Legal:

Incisos II, VI e VII do Ar�go 3º; Incisos III, IV, XI e Parágrafo Único do Ar�go 4º da Lei nº 8.234/91.

 

1. UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (UAN) - Compete ao Nutricionista, no exercício de suas atribuições em Unidades de Alimentação e Nutrição, planejar,
organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição. Realizar assistência e educação nutricional a cole�vidade ou indivíduos sadios ou
enfermos em ins�tuições públicas e privadas.

 

1.1. Para realizar as atribuições definidas no item 1, o nutricionista deverá desenvolver as seguintes a�vidades obrigatórias: Grifo noso.

(...)

1.6.  Coordenar e executar os cálculos de valor nutri�vo, rendimento e custo das refeições/preparações culinárias; Grifo nosso "

(...)

 

 

          D)  As planilhas de composição de custos (0073047) que deram origem a Proposta Comercial (0072986), referente ao Pregão Eletrônico 77/2017
encaminhadas pela empresa NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA. CNPJ: 09.487.591/0001-48, cujo objeto é a contratação do fornecimento de alimentação para a
unidade Socioeduca�va (US): Centro de Internação Provisória Dom Bosco, não foram assinadas nem visadas pela NUTRICIONISTA da EMPRESA NUTRIVIP
ALIMENTAÇÃO LTDA., COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA, PELA COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DOS CÁLCULOS DE VALOR NUTRITIVO, RENDIMENTO E CUSTO DA
REFEIÇÕES/ PREPARAÇÕES CULINÁRIAS,  CONFORME, Anexo II, item I, 1, 1.1, 1.6, da Resolução CFN Nº 380 de 28/1007297862/2005 (0112685).

 

          E)  E também não consta nos autos a manifestação expressa e inequívoca da área Diretoria de Gestão Operacional ou seja pela  Nutricionista da SESP, que 
foram refeitos os cálculos monetários dos custos das refeições/preparações culinárias,  con�dos nas planilhas de composição de custos  (0073047), vinculados
a Proposta Comercial (0072986)  e realizada a conferência dos mesmos com o obje�vo e a finalidade de verificar, cer�ficar, ra�ficar  a exa�dão dos mesmos
tendo em vista os cálculos apresentados nas mesmas.

 

          F) Para exemplificar a importância da conferência de cálculos em planilhas de composição de custos das refeições/preparações culinárias, bem como na
planilha de formação de preços que dão origem a Proposta Comercial. Compulsando os autos verifica-se a seguinte situação na Planilha de Formação de Preços 
- Centro de Integração Provisória Dom Bosco -   da Empresa PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA.(0054551), verifica-se na referida planilha que a citada empresa no
quadro BDI - ADOLESCENTES (COM ICMS) / quadro BDI- SERVIDORES (COM ICMS), inseriu o ICMS com percentual de isenção (com vício, inconsistência,
inconformidade, erro em licitação)  conforme demonstraremos abaixo:

 

 

 

PLANILHA  I

 

 

 

BDI
ADOLESCENTES

(COM ICMS)

 

 DESJEJUM COLAÇÃO
ADOLESCENTE ALMOÇO

LANCHE DA
TARDE

ADOLESCENTE

LANCHE
DA TARDE
SERVIDOR

JANTAR LANCHE
NOTURNO

CUSTO
TOTAL

SEM BDI
R$0,97 R$0,13 R$5,14 R$0,61 R$0,84 R$4,86 R$1,43

Despesas
Indiretas R$0,04 R$0,02 R$0,20 R$0,01 R$0,01 R$0,20 R$0,01

Lucro R$0,04 R$0,02 R$0,20 R$0,01 R$0,01 R$0,20 R$0,01

Pis R$0,01 R$0,00 R$0,04 R$0,00 R$0,01 R$0,04 R$0,01

Cofins R$0,03 R$0,01 R$0,17 R$0,02 R$0,03 R$0,16 R$0,05

Icms R$0,100 R$0,017 R$0,5300 R$0,060 R$0,090 R$0,500 R$0,138

Custo
Total

com BDI
R$1,19 R$0,20 R$6,28 R$0,71  R$5,95 R$1,64

CUSTO
ALIMENTAR

TOTAL

R$15,97
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PLANILHA II

 

 

 

 

BDI SERVIDOR

(COM ICMS)

 

 DESJEJUM COLAÇÃO
ADOLESCENTE ALMOÇO LANCHE DA TARDE

ADOLESCENTE
LANCHE DA TARDE

SERVIDOR JANTAR LANCHE
NOTURNO

 

CUSTO
TOTAL
SEM
BDI

R$0,97 R$0,13 R$5,14 R$0,61 R$0,84 R$4,86 R$1,43

Despesas
Indiretas R$0,04 R$0,02 0,20 0,01 0,01 0,20 0,01

Lucro R$0,04 R$0,02 0,20 0,01 0,01 0,20 0,01

Pis R$0,01 R$0,00 0,04 0,00 0,01 0,04 0,01

Cofins R$0,03 R$0,01 0,17 0,02 0,03 0,16 0,05

Icms R$0,100 R$0,017 0,530 0,060 0,090 0,500 0,138

Custo
Total
com
BDI

R$1,19  R$6,28  R$0,99 R$5,96 R$1,65

CUSTO
ALIMENTAR

TOTAL

R$16,06

 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2017.

 

Demonstração do Cálculo - Art. 42 item I, letra "e" Parte Geral do RICMS / redução da base de cálculo em 53,33% (cinquenta e três vírgula trinta e três por
cento), e ou aplicação de coeficiente de 0,084 (oitenta e quatro milésimos) conforme item 20 anexo IV do RICMS/2002, para o  PREGÃO ELETRÔNICO Nº
077/2017. -  Centro de Integração Provisória Dom Bosco para   adolescentes e funcionários:

 

 Alíquota do ICMS = 18 %

Redução da alíquota ICMS: 18*(53,33%) = 9,60

Alíquota de ICMS Reduzida: 18%-9,60 = 8,40%

 

Coeficiente de alíquota de ICMS a ser aplicada diretamente sobre o valor da base de cálculo do fato gerador do ICMS = 8,40/100 = 0,084

Percentual de alíquota do PIS = 0,65%

Percentual de Alíquota do COFINS = 3,00%

 

          Observa-se que os valores constantes das planilhas  I e II BDI ADOLESCENTE (COM ICMS) E BDI SERVIDOR (COM ICMS) reproduzidos  acima (cópia de
planilha de composição de custos para a alimentação da empresa Prudente Refeições Ltda. (0054519), que contém os valores do PIS, COFINS, ICMS em
comparação a planilha III abaixo com o cálculo demonstrado dos IMPOSTOS ICMS, PIS e CONFINS.

          Verifica-se que o único imposto que aparece na planilha de  composição de custos para a alimentação da empresa Prudente Refeições Ltda., com vício,
inconsistência, erro ou irregularidade de cálculo, é o imposto estadual, ICMS, conforme demonstrado na Planilha IV, os demais impostos FEDERAIS, PIS e
COFINS em comparação com a referida planilha de composição de custos para alimentação acima citada, estão com os cálculos compa�veis  às alíquotas
aplicáveis em atendimento a legislação per�nente, conforme demonstrado na planilha III abaixo.  

               

        

 

 

PLANILHA III

CÁLCULO  DOS IMPOSTOS ICMS, PIS E CONFINS sobre a base de cálculo   do (Custo Total sem BDI), tendo como referência os valores constantes
da Planilha da Empresa Prudente Refeições LTDA. (0054519)

 

Item DESJEJUM Adolescentes/Centralizado - (Custo Total sem BDI): Item DESJEJUM Servidor/Centralizado - (Custo Total sem BDI):

ICMS =      R$0,97*0,084 = R$0,08 ICMS =      R$0,97*0,084 = R$0,08 
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  PIS =          R$0,97* 0,65% = R$0,01 PIS =          R$0,97* 0,65% = R$0,01

COFINS = R$0,97* 3,00% = R$0,03 COFINS = R$0,97* 3,00% = R$0,03

Item COLAÇÃO Adolescente/Centralizado - (Custo Total sem BDI): -------------------------------------------------------------------------------------------
--

ICMS =      R$0,13*0,084 = R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------------------
--

PIS =          R$0,13* 0,65% = R$0,001 -------------------------------------------------------------------------------------------
--

COFINS = R$0,13* 3,00% = R$0,03 -------------------------------------------------------------------------------------------
--

Item ALMOÇO Adolescente/Centralizado - (Custo Total sem BDI): Item ALMOÇO Servidor/Centralizado - (Custo Total sem BDI):

ICMS =      R$5,14*0,084 = R$0,43 ICMS =      R$5,14*0,084 = R$0,43

PIS =          R$5,14* 0,65% = R$0,03 PIS =          R$5,14* 0,65% = R$0,03

COFINS = R$5,14* 3,00% = R$0,15 COFINS = R$5,14* 3,00% = R$0,15

Item LANCHE da Tarde Adolescente/Centralizado - (Custo Total sem
BDI):

Item LANCHE da Tarde Servidor/Centralizado - (Custo Total sem
BDI):

ICMS =      R$0,61*0,084 = R$0,05 ICMS =      R$0,86*0,084 = R$0,07

PIS =          R$0,61* 0,65% = R$0,004 PIS =          R$0,86* 0,65% = R$0,01

COFINS = R$0,61* 3,00% = R$0,02 COFINS = R$0,86* 3,00% = R$0,03

Item JANTAR Adolescente/Centralizado - (Custo Total sem BDI): Item JANTAR Servidor/Centralizado - (Custo Total sem BDI):

ICMS =      R$4,86*0,084 = R$0,41 ICMS =      R$4,86*0,084 = R$0,41

PIS =          R$4,86* 0,65% = R$0,03 PIS =          R$4,86* 0,65% = R$0,03

COFINS = R$4,86* 3,00% = R$0,15 COFINS = R$4,86* 3,00% = R$0,15

Item Lanche  Noturno/Centralizado - (Custo Total sem BDI): Item Lanche Servidor   Noturno/Centralizado - (Custo Total sem
BDI):

ICMS =      R$1,43*0,084 = R$0,12 ICMS =      R$1,43*0,084 = R$0,12

PIS =          R$1,43* 0,65% = R$0,01 PIS =          R$1,43* 0,65% = R$0,01

COFINS = R$1,43* 3,00% = R$0,04 COFINS = R$1,43* 3,00% = R$0,04

 

 

 

 

          A Planilha IV  Compara�va entre a Planilha da Empresa Prudente Refeições Ltda.( (0054519) e a Aferição/comparação ou Avaliação CEIP DOM BOSCO -
ADOLESCENTE/CENTRALIZADO  - SERVIDORES CENTRALIZADO, demonstra em valores monetários/unitários e em percentual a aplicação da alíquota incorreta de
ICMS.

 

          Demonstração do Cálculo - Art. 42 item I, letra "e" Parte Geral do RICMS / redução da base de cálculo em 53,33% (cinquenta e três vírgula trinta e três
por cento), e ou aplicação de coeficiente mul�plicador de 0,084 (oitenta e quatro milésimos) conforme item 20 anexo IV do RICMS/2002, para o  PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 077/2017. -  Centro de Internação Provisória Dom Bosco para   adolescentes e Servidores:

 

 Alíquota do ICMS = 18 %

Redução da alíquota ICMS: 18*(53,33%) = 9,60

Alíquota de ICMS Reduzida: 18%-9,60 = 8,40%

 

 

PLANILHA IV

PLANILHA COMPARATIVA ENTRE A PLANILHA DA EMPRESA PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA. (0054519) e a   AFERIÇÃO/COMPARAÇÃO OU AVALIAÇÃO

CENTRO DE INTERNAÇÃO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DOM BOSCO – ADOLESCENTES/CENTRALIZADO 

ITEM VALOR ACRÉSCIMO VALOR VALOR ACRÉSCIMO PERCENTUAL
DE 

VALOR
UNITÁRIO

DIFERENÇA ENTRE
VALOR UNITÁRIO

DIFERENÇA
PERCENTUA
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UNITÁRIO
CUSTO

SEM  BDI

Planilha

PRUDENTE
REFEIÇÕES

(0054519)

ICMS (8,4%)

Coeficiente
multiplicador

de (0,084)

UNITÁRIO
C/ICMS

CORRETO

UNITÁRIO
SEM BDI
Planilha

PRUDENTE
REFEIÇÕES

(0054519)

ICMS

PRUDENTE
REFEIÇÕES

(0054519) 

INCORRETO

ACRÉSCIMO
DE ICMS AO

VALOR
UNITÁRIO 

CUSTO SEM
BDI

%
INCORRETO

COM ICMS
INCORRETO
PLANILHA
PRUDENTE
REFEIÇÕES

C/ICMS
CORRETO/AFERIÇÃO
E VALOR UNITÁRIO

COM ICMS
INCORRETO
PLANILHA
PRUDENTE

REFEIÇÕES Ltda.

Possibilidade de
apropriação

indébita 

 

ENTRE A
ALÍQUOTA D

ISENÇÃO
CORRETA E A

ALíQUOTA
APLICADA

PELA
EMPRESA

PRUDENTE
REFEIÇÕES EM

Percentual

(%  DE
possibilidade

de
APROPRIAÇÃ

INDÉBITA)

DESJEJUM R$0,97 R$0,08 R$1,05 R$0,97 R$0,100 10% R$1,07 - R$0,02 -1,60%

COLAÇÃO
Item

somente
Adolescentes

R$0,13 R$0,01 R$0,14 R$0,13 R$0,017 13% R$0,15 -R$0,01 -4,60%

ALMOÇO R$5,14 R$0,43 R$5,57 R$5,14 R$0,53 10% R$5,67 -R$0,10 -1,60%

LANCHE R$0,61 R$0,05 R$0,66 R$0,61 R$0,06 10% R$0,67 -R$0,01 -1,60%

JANTAR R$4,86 R$0,41 R$5,27 R$4,86 R$0,500 10% R$5,36 -R$0,09
-1,60%

 

L. NOTURNO R$1,43 R$0,12 R$1,55 R$1,43 R$0,138 10% R$1,57 -R$0,02 -1,60%

 

Valor apurado de R$0,25 (vinte e cinco centavos) de ICMS à maior, em cada refeição,  calculado 
indevidamente pelo Fornecedor PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA., em desobediência a legislação per�nente.

 

TOTAL DA
DIFERENÇA
APURADA

-R$0,25  

PLANILHA COMPARATIVA ENTRE A PLANILHA DA EMPRESA PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA. (0054519) e a   AFERIÇÃO/COMPARAÇÃO OU AVALIAÇÃO

CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DOM BOSCO – SERVIDORES/CENTRALIZADO -

ITEM

VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
SEM  BDI

Planilha

PRUDENTE
REFEIÇÕES

(0054519)

ACRÉSCIMO
ICMS (8,4%)

Coeficiente
multiplicador

de (0,084)

VALOR
UNITÁRIO

C/ICMS

CORRETO

VALOR
UNITÁRIO
SEM BDI
Planilha

PRUDENTE
REFEIÇÕES

(0054519)

ACRÉSCIMO
ICMS

PRUDENTE
REFEIÇÕES

(0054519)

INCORRETO

PERCENTUAL
DE 

ACRÉSCIMO
DE ICMS AO

VALOR
UNITÁRIO 

CUSTO SEM
BDI

%
INCORRETO

VALOR
UNITÁRIO
COM ICMS
INCORRETO
PLANILHA
PRUDENTE
REFEIÇÕES

DIFERENÇA ENTRE
VALOR UNITÁRIO

C/ICMS
CORRETO/AFERIÇÃO
E VALOR UNITÁRIO

COM ICMS
INCORRETO
PLANILHA
PRUDENTE
REFEIÇÕES

DIFERENÇA
PERCENTUA

ENTRE A
ALÍQUOTA D

ISENÇÃO
CORRETA E A

ALíQUOTA
APLICADA

PELA
EMPRESA

PRUDENTE
REFEIÇÕES EM

percentual

(%  DE
possibilidade

de
APROPRIAÇÃ

INDÉBITA)

DESJEJUM R$0,97 R$0,08 R$1,05 R$0,97 R$0,100 10% R$1,07 - R$0,02 -1,60%

ALMOÇO R$5,14 R$0,43 R$5,57 R$5,14 R$0,530 10% R$5,67 -R$0,10 -1,60%

LANCHE R$0,86 R$0,07 R$0,93 R$0,86 R$0,09 10% R$0,95 -R$0,02 -1,60%

JANTAR R$4,86 R$0,41 R$5,27 R$4,86 R$0,500 10% R$5,36 -R$0,09 -1,60%

Valor apurado de R$0,23 (vinte e três) de ICMS à maior, em cada refeição,  calculado  indevidamente pelo
Fornecedor PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA., em desobediência a legislação per�nente.

Total da
Diferença
Apurada

R$0,23  

 

 

           A Empresa Prudente Refeições Ltda. em sua planilha de  composição de custos para a alimentação informou as suas despesas fiscais conforme
discriminado na planilha abaixo:
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PLANILHA V

CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROVISÓRIA DOM BOSCO

DESPESAS FISCAIS

IMPOSTOS PERCENTUAL

PIS 0,65

COFINS 3,00

ICMS 8,40

TOTAL 12,05

 

 

          A Empresa Prudente Refeições Ltda. em sua Planilha de Formação de Preços informou o seguinte:

 

     

PLANILHA VI

 

Subtotal 
Bene�cios e

Despesas
Indiretas

 
Servidor

(com
ICMS)

Servidor
(sem
ICMS)

Adolescente
(com ICMS)

Adolescente
(sem ICMS)

Subtotal R$13,23 R$13,23 R$13,13 R$13,13

Bene�cio/Lucro R$0,53 R$0,59 R$0,56 R$0,59

Despesas
Administra�vas R$0,35 R$0,33 R$0,35 R$0,36

Despesas
Fiscais R$1,93 R$0,54 R$1,92 R$0,53

Total R$16,05 R$14,69 R$15,97 R$14,62

 

 

  Vejamos as Despesas Fiscais PARA SERVIDOR SEGUNDO A EMPRESA PRUDENTE REFEIÇÕES:

 

           Servidor com ICMS = R$1,93 

 

          Apurando o percentual:   R$1,93/R$13,23 = 0,15*100 = 14,59 %

          Percentual Fiscal PARA ADOLESCENTE = 14,59 %       

 

          Percentual informado  na Planilha DESPESAS FISCAIS pela Empresa Prudente Refeições Ltda. = 0,65%+3,00%-8,40% = 12,05%

 

     Percentual Apurado na Planilha de Formação de Preços da Empresa Prudente Refeições Ltda.  R$14,59

     14,59% - 8,40% ICMS = 6,19% - 0,65% PIS = 5,54% -3,00% COFINS = 2,54%

    Percentual Acrescido Indevidamente ou sem jus�fica�va apresentada de 2,54%

 

      R$13,23*2,54% = R$0,34     Valor Acrescido Indevidamente ou sem jus�fica�va apresentada de R$0,34 (Trinta e Quatro Centavos) em cada refeição.

 

 

          Vejamos as Despesas Fiscais PARA ADOLESCENTES SEGUNDO A EMPRESA PRUDENTE REFEIÇÕES:

 

           Servidor com ICMS = R$1,92

 

          Apurando o percentual:   R$1,92/R$13,13 = 0,15*100 = 14,62 %

          Percentual Fiscal PARA ADOLESCENTE = 14,62 %       

 

          Percentual informado  na Planilha DESPESAS FISCAIS pela Empresa Prudente Refeições Ltda. = 0,65%+3,00%-8,40% = 12,05%

 



03/01/2018 SEI/GOVMG - 0120876 - PARECER TÉCNICO/

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=148989&infra_si… 8/9

     Percentual Apurado na Planilha de Formação de Preços da Empresa Prudente Refeições Ltda.  R$14,62

     14,62% - 8,40% ICMS = 6,22% - 0,65% PIS = 5,57% -3,00% COFINS = 2,57%

 

    Percentual Acrescido Indevidamente ou sem jus�fica�va apresentada de 2,57% PELA EMPRESA PRUDENTE REFEIÇÕES.

 

      R$13,13*2,57% = R$0,34   - Valor Acrescido Indevidamente ou sem jus�fica�va apresentada de R$0,34 (Trinta e Quatro Centavos) em cada refeição.   

 

           

 

           Por oportuno e a �tulo de ilustração e  em analogia a caso concreto e semelhante ao tema (Licitação), reproduzimos abaixo trecho de resposta emi�da
pelo Núcleo Setorial de Controle Interno  da SESP, em seu MEMORANDO SESP/NAUDI nº 3/2017 (0040593), tendo em vista o MEMORANDO/SESP/NL/nº
8/2017, emi�do pelo Núcleo de Licitação, que solicitou manifestação da Unidade Setorial de Controle Interno, ante informações prestadas pela Diretoria de
Gestão Operacional da SESP, no MEMORANDO/nº 42/2017, que verificou vícios na Planilha de Custos apresentada pela Empresa Prudentes Refeições Ltda.,
especificamente na composição do cardápio, que não tem correspondência com o Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico nº 73/2017. Segundo a DGO,
a sociedade empresária elaborou as fichas técnicas segundo os moldes de an�go Termo de Referência.

 

 
"A Unidade Setorial de Controle Interno da SESP, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, posi�vado no art.

3º da Lei Federal nº 8.666/1993, reafirmado no art. 41 da mesma norma, entende não ser possível a adequação/correção da planilha de composição

de custos da empresa Prudente Refeições Ltda. Neste sen�do, tantos os licitantes, como a Administração que expediu o edital, estão vinculados às suas

regras, termos e condições. A inobservância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, conforme ensinamento de Di Pietro(2003, p. 307),

enseja a nulidade do procedimento. Assim, a licitante deveria ter se u�lizado das informações constantes do Termo de Referência do Edital do Pregão

Eletrônico nº 73/2017 para elaborar sua planilha de composição de custos, e não de documento diverso e estranho ao edital de licitação". Grifo nosso.

 

 

    

II  -  A Lei 869 de 05/07/1952 estabelece in verbis:

 

"Legislação Mineira

NORMA: LEI 869

LEI 869 DE 05/07/1952 - TEXTO ATUALIZADO

 

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.

 

(Vide Lei nº 10.254, de 20/7/1990.)

(Vide inciso I do art. 8º da Lei nº 20.010, de 5/1/2012.)

 

 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

 

CAPÍTULO III

Dos Deveres e Proibições

 

Art. 216 - São deveres do funcionário:

 

VIII - levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que �ver ciência em razão do cargo; Grifo nosso

 

CAPÍTULO IV

Da apuração de irregularidades

SEÇÃO I

Do processo administra�vo

 

(Vide art. 10 da Lei Complementar nº 71, de 30/7/2003.)

(Vide art. 6º da Lei Complementar nº 116, de 11/1/2011.)

 

Art. 218 - A autoridade que �ver ciência ou no�cia da ocorrência de irregularidades no serviço público é obrigado a promover-lhe a apuração imediata por meio de
sumários,

inquérito ou processo administra�vo. Grifo nosso.

Parágrafo único - O processo administra�vo precederá sempre à demissão do funcionário."

 

 

          Concluímos e orientamos ao Sr. Pregoeiro, que dê conhecimento dos fatos elencados neste Parecer Técnico à Coordenadoria de Planejamento Gestão e
Finanças - CPGF e ao Núcleo de Auditoria - NAUD - SESP, para sua manifestação se assim desejar.
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                        É o parecer, salvo melhor juízo.

 

Luiz Henrique Meneses Pereira

Analista Executivo de Defesa Social

Contador – CRC/MG - 072390/0-O

                                                                                                        

Thiago André Pinto de Oliveira

Diretor de Contratos e Convênios

 

Documento assinado eletronicamente por Luiz Henrique Menezes Pereira, Servidor, em 20/12/2017, às 18:49, 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 Thiago Andre Pinto de Oliveira, Diretor, em 20/12/2017, às 18:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0120876 e o código CRC 9FBF8202.

 

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

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1690.01.0001735/2017-50 SEI nº 0120876

 

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 

NÚCLEO DE LICITAÇÕES DA SESP

 

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2017.

 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

 

PREGÃO ELETRÔNICO 077/2017- CEIP DOM BOSCO

OBJETO: Prestação de serviço para preparação, produção e fornecimento con�nuos de refeição e lanches dentro das instalações da Unidade
Socioeduca�va (US): Centro de Internação Provisória Dom Bosco.

 

1. DOS FATOS

 

           Iniciada a sessão do Pregão Eletrônico 077/2017 no dia 11/10/2017, às 14 horas, foi declarado detentor do menor valor o fornecedor
F000105-razão social PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA , inscrito no CNPJ sob o número 42.947.333/0001-72 (porte Outros), ao qual foi concedido o
prazo de 02 dias para apresentação dos documentos habilitatórios, conforme exigido no item 6- Da Habilitação- do Edital. Apresentados os
documentos, foi solicitada análise pela Diretoria de Gestão Operacional-DGO- quanto à qualificação técnica da empresa PRUDENTE.

Em prosseguimento aos trabalhos deste setor e após manifestação da DGO por meio do MEMORANDO/SESP/DGO/nº 184/2017 (0058683),
no dia 07/11/2017, às 10h, através do Portal de Compras MG, foi iniciado o retorno à sessão do pregão 077/2017, momento em que
procedi à desclassificação da empresa PRUDENTE REFEIÇÕES devido a vícios/irregularidades na Planilha de Composição de Custos.

Dando sequência ao procedimento licitatório, após ausência de dois licitantes subsequentes, foi convocado o fornecedor subsequente
F000153-razão social NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ sob o número  09.487.591/0001-48 (porte outros). Dessa forma, foi
solicitado ao fornecedor F000153 o envio da documentação exigida no item 6 -Habilitação- do Edital e a proposta comercial defini�va no e-
mail licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br, no prazo de 2 (dois) dias. Em data tempes�va de 09/11/2017 o fornecedor supracitado entregou a
documentação solicitada via e-mail licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br. Foi apresentada, espontaneamente, toda a documentação de
forma �sica, sendo verificada a sua conformidade com o edital licitatório.

Foi solicitada análise pela Diretoria de Gestão Operacional quanto à qualificação técnica da empresa NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO, a qual foi
considerada apta pelos documentos apresentados, conforme MEMORANDO/SESP/DGO/nº 272/2017 (0085028). Visando verificar a
qualificação econômico-financeira da empresa licitante e validade do lance apresentado, foi encaminhado MEMORANDO/SESP/NULIC/nº
60/2017 (0094287) à Superintendente de Logís�ca e Finanças (SLOF). Em resposta, por meio do Parecer Técnico 023/2017 (0120876), a SLOF
entendeu estar prejudicada a análise devido a licitante NUTRIVIP ser sediada no Estado do Espírito Santo e ter apresentado valor de lance
deduzido de icms, contrariando os itens 5.5, 5.7, 5.7.1 e 5.7.2 do edital licitatório.

Diante do exposto, a empresa NUTRIVIP foi desclassificada e, como os demais licitantes subsequentes não se manifestaram quando da
convocação, foi concedido o prazo de 10 minutos para manifestação de intenção de recurso, nos termos do item 8 do edital. 

 

2. DOS RECURSOS

 

2.1. DA TEMPESTIVIDADE

 

O licitante NUTRIVIP  ALIMENTAÇÃO LTDA manifestou intenção de recurso no prazo acima es�pulado. Encaminhou, tempes�vamente,
o recurso por meio do Portal de Compras/MG, nos termos do item 8 do edital licitatório.

Em data tempes�va de 02/01/2018 a empresa PRUDENTE REFEIÇÕES apresentou contrarrazões.

 

2.2 DAS RAZÕES DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA

 

2.2.1. O licitante NUTRIVIP  ALIMENTAÇÃO LTDA expôs suas razões de recurso acerca da desclassificação do certame por ter apresentado
lance com o valor deduzido de ICMS. Alega que o contrato a ser firmado com o Estado de Minas Gerais exige que o licitante tenha filial no
neste Estado para preparação, produção e fornecimento das refeições dentro do estabelecimento socioeduca�vo; ainda que o licitante não
tenha inscrição no cadastro de contribuinte de ICMS da SEF/MG, quando do início da execução do contrato, obrigatoriamente tal
circunstancia deverá ser preenchida;  que o entendimento de que os licitantes fornecedores e estabelecidos em outros Estados devem
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apresentar lances incluindo o valor de ICMS atenta contra os princípios da isonomia, razoabilidade e julgamento obje�vo. Que a interpretação
dada ao item 5.7 do edital impede a concorrência e a isonomia, posto que as empresas estabelecidas em outro Estado ficariam impedidas de
par�cipar, na medida em que os valores seriam invariavelmente maiores;  prossegue afirmando que o licitante ganhador do certame
necessitará abrir uma filial em Minas Gerais e com isso gozará dos bene�cios fiscais da a�vidade, não havendo que se falar em vício ou
ilegalidade na proposta da recorrente; que a proposta apresentada consta valores com ICMS e sem ICMS; que o fato de uma empresa não
possuir filiais no Estado da Federação onde ocorre o certame,no momento de apresentação das propostas, não tem o condão de restringi-la
na par�cipação da licitação como sendo elemento que possa elidir o princípio da igualdade entre o s licitantes.

2.2.2. Por fim, o recorrente alega que cons�tuiu uma filial em Minas Gerais desde o dia 21/11/2017, conforme pedido na Junta Comercial de
Minas Gerais (protocolo 17/539.080-1), mas, que devido à greve ainda não houve a abertura da filial pela junta.

2.2.3. Requer ainda seja provido o recurso apresentado e, caso não o seja, haja o encaminhamento à autoridade competente para decidi-lo.

 

3. RESPOSTA
 

3.1. JUSTIFICATIVAS AO ITEM 2.2.1

O processo licitatório antecede o contrato entre as partes. Logo, para que o contrato seja firmado entre contratado e contratante, é preciso
que as regras editalícias sejam respeitadas/atendidas. No caso em tela, houve o descumprimento do pelo licitante. Com o descumprimento
dos itens 5.7, 5.7.1  do edital, haveria, com a apresentação da Proposta Comercial pela recorrente, um acréscimo de despesas para o Estado
de Minas Gerais, como se observa:

O licitante NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA em data de 07/11/2017, por meio do Portal de Compras/ MG,apresentou lance no valor de R$
1.290.000,00 (um milhão, duzentos e noventa mil reais). Ocorre que, considerando se tratar de empresa estabelecida em outro Estado,
conforme consulta ao CRC, o entendimento é de que o valor acima reduziria com a apresentação da proposta (dedução do ICMS), o que não
ocorreu. Na apresentação dos documentos habilitatórios, os valores constantes da proposta comercial foram: (sem ICMS- 1.289.701,92) e
(com ICMS- 1.407.527,40)- acréscimo de R$ 117.825,48 (cento e dezessete mil, oitocentos e vinte cinco reais e quarenta e oito centavos).

Considerou-se que não houve o atendimento aos itens do edital licitatório:
5.5. 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.

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

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

Pelo acima exposto, verifica-se que o recorrente, além de não atender ao disposto no item 5.5 do edital, ou seja, apresentar lance acrescido
de valor do ICMS, usufruiu de bene�cio exclusivo de empresas estabelecidas/cadastradas no Estado de Minas Gerais- itens 5.7 e 5.7.1.

Quanto a alegação de que a dis�nção entre as exigências dos itens 5.5, 5.7 e 5.7.1 ferem os princípios da isonomia, razoabilidade e
julgamento obje�vo, esse ques�onamento poderia ser suscitado em momento oportuno, nos termos do item 2 do Instrumento Convocatório.
Infere-se, portanto, que todos os par�cipantes do certame tenham conhecimento do edital publicado e, não impugnando, aceita os termos
nele con�do.   

Ressalvas: foram consultados, em meio eletrônico, sites para a verificação de cadastro de contribuinte do licitante NUTRIVIP no Estado de
Minas Gerais.  Não foram localizados. A mesma consulta foi realizada pela área técnica-SLOF, conforme Parecer Técnico 23/2017 (0094287). O
próprio licitante informou via chat (Portal de Compras/MG) não possuir cadastro como contribuinte neste Estado.

 

3.1.2. JUSTIFICATIVAS AO ITEM 2.2.2

Para os trâmites legais de habilitação do licitante vencedor do certame haveria a necessidade da conclusão do seu cadastro como
contribuinte em Minas Gerais. 

 

3.1.2. JUSTIFICATIVAS AO ITEM 2.2.3

Será atendido.

 

4. DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PRUDENTE REFEIÇÕES

 

4.1. A empresa Prudente Refeições apresentou contrarrazões em que contesta as razões  da recorrente  NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO sob o
argumento de que esta não atendeu ao item 5.7 do edital licitatório. Jus�ficou que, por se tratar de empresa sediada fora do Estado de Minas
Gerais, não gozaria do bene�cio previsto naquele item. Que o argumento da recorrente de que necessariamente deverá abrir uma filial no
Estado de Minas quando da celebração do contrato não pode prosperar devido se tratar de situação futura, e não presente. Que o momento
para o ques�onamento seria em sede de impugnação e não de recurso.

4.1.1. A empresa Prudente Refeições alegou erros nas fichas técnicas apresentadas pela empresa NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO nos cardápios café
(ausência de água na receita) e lanche da tarde. Alega que a quan�dade de água a ser u�lizada é essencial para a avaliação da receita e a
cer�ficação de que o café será fornecido conforme exigido no edital.

4.1.2. Alegou ainda que o lanche da tarde apresenta preços divergentes para adolescentes e servidores e que isso impactaria diretamente na
formação do valor final.
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4.2. Resposta

4.2.1. JUSTIFICATIVA AO ITEM 4.1

De acordo. Não houve atendimento aos itens 5.7 e 5.7.1  do edital 077/2017. Na fase de habilitação todos os documentos devem estar
obrigatoriamente conforme exigido em edital. Não houve impugnação ao edital quando de sua publicação e prazo concedido aos
interessados.

4.2.2. JUSTIFICATIVA AOS ITEM 4.1.1 E 4.1.2

Os documentos habilitatórios da empresa NUTRIVIP foram encaminhados à Diretoria de Gestão Operacional para análise técnica por meio
do MEMORANDO/SESP/NULIC/nº 56/2017 (0081584). Por meio do MEMORANDO/SESP/DGO/nº 272/2017 a área técnica informou que as
fichas técnicas estão em conformidade com o termo de referência.

Ainda em diligência, foi solicitada análise técnica à Superintendência de Logís�ca e Finanças (SLOF), conforme MEMORANDO/SESP/NULIC/nº
60/2017 (0094287), em que se manifestaram pela impossibilidade de avaliação dos valores devido o lance da licitante NUTRIVP ter ocorrido
com a dedução de ICMS, contrariando itens previstos em edital, mais especificamente os itens 5.7, 5.7.1- PARECER TÉCNICO 23 (0120876).
Ainda nesse documento a SLOF se posicionou alegando ausência de cálculos das refeições das fichas técnicas que expressam o custo
alimentar total e consolidado pela Diretoria de Gestão Operacional. Nesse caso, outras diligências seriam necessárias para avaliação dos
problemas suscitados junto às áreas técnicas e posterior manifestação.

Assim, como a SLOF já se manifestou contrária ao lance deduzido de ICMS pela empresa NUTRIVIP por se tratar de empresa sediada em outro
Estado e não possuir inscrição junto a este Estado, não foi necessário solicitar nova análise pela Diretoria de Gestão Operacional quanto às
fichas técnicas.

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

Analisadas as jus�fica�vas do recorrente NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA e contrarrazões da empresa PRUDENTE REFEIÇÕES, restou fundado
que não foram atendidas as exigências editalícias- Item 5- Das Propostas Comerciais.  Que o lance apresentado se deu com a dedução de
ICMS, prerroga�va de empresas com cadastro neste Estado. Que a proposta entregue causaria prejuízo ao erário. Que o recorrente não
possui cadastro/inscrição neste Estado. 

Considerando que ao agente público é permi�do fazer apenas o que  é previsto em lei- Princípio da Legalidade (ar�go 37 da CR/88)
e considerando ainda os demais princípios, a contratação de serviços para fornecimento de alimentação entre a Administração Pública e o
par�cular deverá ocorrer mediante o atendimento às exigências do Edital por ambas  as partes.

Na lição de  Helly Lopes Meirelles (2000, p.82): 

 
A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua a�vidade funcional,
sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de pra�car ato inválido e
expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração par�cular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe,
na Administração Pública só é permi�do fazer o que a lei autoriza. A lei para o par�cular significa “poder fazer assim”; para o administrador
público significa “deve fazer assim. 

 

Verifica-se que o não atendimento ao especificado em edital resulta da inobservância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento
Convocatório. Este trata-se, na verdade, de princípio aplicável a toda licitação. A sua u�lização  se jus�fica ao cumprimento de normas
con�das no edital licitatório e evita o descumprimento de diversos outros princípios a�nentes ao certame, em que cito: o Princípio da
Transparência, da Moralidade, Igualdade, Impessoalidade, legalidade, da Probidade Administra�va e também do Julgamento Obje�vo. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2001, p. 299):

 
Trata-se de principio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93,
ainda tem seu sen�do explicitado, segundo o qual “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se
acha estritamente vinculada”. E o ar�go 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com
os critérios de avaliação constantes do edital. O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos ar�gos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório (edital ou carta-convite); se deixarem de
apresentar a documentação exigida, serão considerados inabitados e receberão de volta, fechado, o envelope-proposta (art. 43, inciso II); se
deixarem de atender as exigências concernentes a proposta, serão desclassificados (ar�go 48, inciso I).

 

Posicionamento do Superior Tribunal de Jus�ça-STJ:

 
“A Administração Pública não pode descumprir as normas legais, tampouco as condições editalícias, tendo em vista o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório ( Lei 8.666/93, art.41) REsp nº 797.179/MT, 1ª T., rel. Min.Denise Arruda, j. em 19.10.2006, DJ de 07.11.2006)”
“Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93, a Administração encontra-se estritamente vinculada ao edital de licitação, não podendo
descumprir as normas e condições dele constantes. É o instrumento convocatório que dá validade aos atos administra�vos pra�cados no curso
da licitação, de modo que o descumprimento às suas regras devera ser reprimido. (MS nº 13.005/DF, 1ª S., rel. Min. Denise Arruda, j.em
10.10.2007, DJe de 17.11.2008).”

 

3.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Pelo exposto, considerando a inobservância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório pela empresa licitante NUTRIVIP
ALIMENTAÇÃO LTDA ao apresentar lance com valor deduzido de ICMS,contrariando os itens 5.5, 5.7 e 5.7.1 do edital licitatório.

Considerando que a proposta comercial apresentada pela recorrente NUTRIVIP acarretaria em aumento de despesa pelo Estado de Minas
Gerais.

Considerando ainda a aplicação dos princípios da legalidade, transparência, impessoalidade, moralidade e julgamento obje�vo, mantenho a
decisão de desclassificação da empresa NUTRIVIP. 

Dessa forma, encaminho o documento para que seja apreciado e decidido pela autoridade competente, nos termos do ar�go 8º, inciso III do
Decreto Estadual 44.786/2008.

 

Atenciosamente, 

Renato Gonçalves Silva

Pregoeiro/SESP

  

Documento assinado eletronicamente por Renato Gonçalves Silva, Pregoeiro, em 03/01/2018, às 14:22, 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 0154310 e o código CRC DD743F75.

 

Núcleo de Licitações da SESP - Secretaria de Estado de Segurança Pública - Rodovia Papa João Paulo II, 3777 - Bairro Serra Verde - CEP
31630-900 - Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1690.01.0001735/2017-50 SEI nº 0154310

 

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

  

Processo nº 1690.01.0001735/2017-50

  

Procedência: Despacho nº 1/2017/SESP/CPGF-SESP

Interessado(s): Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP

Número: 1690.01.0001735/2017-50

Data: 03/01/2018

Classificação temá�ca: Decisão Sobre  Recurso

Assunto: Decisão Sobre  Recurso

 

DESPACHO

 

A Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças, neste ato representada pelo Sr. Coordenador da
Secretaria de Estado de Segurança Pública, Marcelo Orrico de Souza, vem apresentar sua decisão sobre o
recurso em epígrafe pelos mo�vos abaixo expostos:

 

I – DA DECISÃO

 

Após análise dos autos e julgamento quanto ao recurso apresentado pela empresa Nutrivip Alimentação
LTDA e contrarrazão pela empresa Prudente Refeições LTDA, referentes ao processo n° 077/2017, cujo
objeto é a prestação de serviço para preparação, produção e fornecimento con�nuos de refeição e
lanches, dentro das instalações da Unidade Socioeduca�va (US): Centro de Internação Provisória Dom
Bosco, ra�fico os termos apresentados pelo Sr. Pregoeiro Renato Gonçalves Silva e decido pelo
deferimento parcial da contrarrazão e indeferimento do recurso impetrado pelo recorrente, nos termos
do art. 8°, inciso III do Decreto Estadual 44.786 de 18/04/2008.

 Atenciosamente,

 

Marcelo Orrico de Souza

Coordenador de Planejamento, Gestão e Finanças

        

          

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Orrico de Souza, Servidor(a) Público(a), em
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03/01/2018, às 15:14, 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 0159549 e
o código CRC 08E87A35.

Referência: Processo nº 1690.01.0001735/2017-50 SEI nº 0159549

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

