
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Diretoria de Compras

Relatório nº - Julgamento de Recurso/SEJUSP/DCO/2019

PROCESSO Nº 1690.01.0006274/2019-02

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO 51/2019 - Objeto: Preparação, produção e fornecimento con nuos de refeições e
lanches,  sendo  produzida  dentro  das  instalações  do  Centro  SocioeducaƟvo  Andradas,  bem  como
transportada, para a CIA (Centro Integrado de Atendimento ao adolescente autor de ato infracional) BH,
assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas.

1. DOS FATOS

No dia 14 de agosto de 2019, no retorno da sessão do Pregão Eletrônico 51/2019, ocorreu
a habilitação do fornecedor F000109 - FORTE NUTRIÇÃO EIRELI ME, CNPJ nº 05.387.456/0001-70.

Face à habilitação do licitante detentor da melhor proposta, a pregoeira oportunizou aos
par cipantes do certame o direito de manifestarem sua intenção de recorrer. Dessa forma, nos termos do
subitem  9.1.  do  Edital  51/2019,  foi  concedido  prazo  de  10  (dez)  minutos  para  que  manifestassem,
imediata e mo vadamente, acerca da intenção de recorrer.

Dessa forma, o lote foi  habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de
recurso.  Findo  o  prazo,  o  fornecedor  "A BOMBORDO REFEIÇÕES LTDA  -  CNPJ  01.510.654/0001-28"
manifestou  intenção  de  interpor  recurso  para  o  lote,  conforme  descrição  cadastrada  no  Portal  de
Compras de MG: "A BOMBORDO REFEIÇÕES LTDA manifesta sua intenção de interpor recurso contra a
decisão que declarou a licitante FORTE NUTRIÇÃO LTDA, como vencedora do presente certame, uma vez
que  a  citada  licitante  não  atendeu  plenamente as  exigências  do  edital,  especialmente  quanto  à  sua
Qualificação Técnica, cujo atestado apresentado fora emi do por servidor não habilitado a este fim, bem
como fora das exigências legais e editalícias e outras questões cujas razões serão apresentadas em peça
recursal." 

Logo, ao analisar os mo vos externados pelo licitante, a pregoeira aceitou sua intenção em
recorrer.

2. DA TEMPESTIVIDADE

O subitem 9.1 do Edital 51/2019 dispõe que:

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

Conforme publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, nos dias 15 e 16 de agosto de 2019,
não houve expediente na Administração Pública de Belo Horizonte devido à  feriado municipal.  Dessa
forma, foi concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da sessão do pregão, para apresentação das
razões de recurso,  encerrado em 21 de agosto de 2019, ficando os demais par cipantes,  desde logo
in mados,  sem necessidade  de  publicação,  a  apresentarem contrarrazões  em igual  número  de dias,
contados do término do prazo do recorrente,  prazo encerrado em 26 de agosto de 2019,  sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

As razões recursais apresentadas pela empresa A BOMBORDO REFEIÇÕES LTDA (6954220)
foram cadastradas tempes vamente no Portal de Compras de MG.

Da  mesma  forma,  as  contrarrazões  foram  cadastradas  tempes vamente  pela
empresa FORTE NUTRIÇÃO EIRELI ME no Portal de Compras de MG e encaminhada via e-mail no dia
26/08/2019 ás 18:09 (7060837).

3. DA FUNDAMENTAÇÃO 

Com o intuito de subsidiar o exame dos recursos e, posteriormente, o encaminhamento de
relatório  à  Autoridade Competente,  com fundamento no  art.  9°,  §  1º,  inciso  II  do  Decreto  Estadual
44.786/2008, foi solicitada análise e elaboração de parecer técnico à Diretoria de Nutrição, por meio dos
Memorando.SEJUSP/DCO.nº  931/2019  (6962241)  e  Memorando.SEJUSP/DCO.nº  955/2019  (7060950)
, considerando que os argumentos apresentados pela recorrida e recorrente tratavam exclusivamente de
questões a nentes ao setor de nutrição.

Em resposta, por meio do Memorando.SEJUSP/DNU.nº 124/2019 (7083840), a Diretoria de
Nutrição apresentou a seguinte manifestação:

Cumprimentando-o cordialmente e  em resposta ao Memorando.SEJUSP/DCO.nº
955/2019  que  versa  sobre  recurso  administra vo  impetrado  pela  empresa  A
BOMBORDO  REFEIÇÕES  LTDA,  em  desfavor  do  ato  de  habilitação  da
empresa  FORTE  NUTRIÇÃO EIRELI  -  ME  no  Pregão  Eletrônico  nº 51/2019,  cujo
objeto trata-se da preparação, produção e fornecimento con nuos de refeições e
lanches,  sendo  produzida  dentro  das  instalações  do  Centro  SocioeducaƟvo
Andradas,  bem  como  transportada,  para  a  CIA  (Centro  Integrado  de
Atendimento ao adolescente autor de ato infracional) BH, segue a manifestação
técnica per nente a área de competência.

1. Da alegação:

Do não atendimento ao item 8.6 – atestado de Capacidade Técnica – Ausência de

SEI/GOVMG - 7161372 - Relatório https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

2 of 4 02/09/2019 14:51



informações – Não atendimento à Resolução CFN Nº 510/2012

A recorrente afirma que o atestado apresentado pela empresa FORTE NUTRIÇÃO
EIRELI - ME não atende aos requisitos do edital, em razão da não  conformidade
com os requisitos previstos na Resolução CFN Nº 510/2012, quais sejam,  emissão
em papel  mbrado e  a ausência da assinatura do RT ou representante legal  da
contratante.

2. Dos fatos:

 O atestado de capacidade técnica apresentado pela  empresa FORTE NUTRIÇÃO
EIRELI  -  ME na fase de habilitação e mo vo de contestação pela recorrente, foi
emi do  e  assinado  pela  servidora  pública  Maraiza  Muzy  Henriques  Walberto,
auxiliar administra va lotada no Presídio de Carangola e refere-se a prestação de
serviço  celebrada  no  contrato  em  anexo  (7103971).  A  referida  servidora  foi
designada pela Diretora Geral da Unidade Prisional em questão,  Ellen Maria Leal
Oliveira, a exercer a função de fiscal  do contrato de alimentação,  como pode-se
extrair  do  processo  SEI  1450.01.0037815/2019-88,  por  meio  do  Termo  de
designação em anexo  (7104010).  Assim,  não  há o  que se  falar  da ausência  de
assinatura do RT ou representante legal da contratante.

Ainda sobre a veracidade do atestado apontado pela recorrente, resta esclarecer
que os quan ta vos de refeições descritos no próprio documento confere com os
lançamentos  realizados  na  grade  do  fornecimento  de  alimentação  (7104529)
correspondente ao Presídio de Carangola, excluindo possíveis vícios de ilegalidade.
Quanto a emissão em papel mbrado, no atestado de capacidade técnica consta o
nome do Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Administração Prisional
e o nome do Presídio, sendo possível iden ficar a pessoa jurídica emitente.
 Ademais,  o simples  fato do atestado está devidamente registrado no Conselho
Regional de Nutricionistas- CRN, há de se vislumbrar que o envolvimento do objeto
em si é considerado per nente e compa vel com que o edital desta Pasta propõe,
conforme o disposto em edital:

8.6.1.1.  Apresentação  de  pelo  menos  1  (um)  atestado  de  capacidade  técnica,
emi do por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado
no  Conselho  Regional  de  Nutricionistas  –  CRN,  que  comprove  a  ap dão  para
fornecimento de refeições e lanches em a vidade per nente e compa vel com as
caracterís cas, quan dade (pelo menos 49% do quan ta vo licitado) e prazos com
o objeto desta licitação.

Ante  ao  exposto,  reafirma-se  que  a  empresa  FORTE  NUTRIÇÃO  EIRELI  -  ME,
apresentou documentação válida, tornando-se habilitada, para o pregão 49/2019
cujo objeto é o fornecimento de refeições para Centro SocioeducaƟvo de Ribeirão
das Neves.  Cumpre ressaltar,  que a análise técnica  é pautada pelos princípios e
normas que regem o procedimento licitatório brasileiro, em destaque a legalidade,
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impessoalidade, moralidade e vinculação ao instrumento convocatório.  Portanto,
tal recurso não merece acolhimento.

Ressaltamos  que,  encontram-se  supramencionados  os  quesitos  técnicos,  no
entanto, a decisão final diante da aceitabilidade do recurso ora apresentado caberá
à autoridade pregoeira/homologante.

4.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concedidos os prazos legais, a recorrente apresentou tempes vamente os memoriais de
seu  recurso,  bem  como,  decorrido  o  prazo  legal  de  contrarrazões  a  recorrida  apresentou  peça
tempes vamente, logo entende-se que o recurso deve ser conhecido, uma vez presentes os pressupostos
de admissibilidade.

Quanto ao mérito,  conforme subsídio apresentado pela Diretoria de Nutrição, por meio
do Memorando.SEJUSP/DNU.nº 124/2019, nego-lhe provimento e mantenho a decisão de habilitação da
empresa F000109 - FORTE NUTRIÇÃO EIRELI ME, CNPJ nº 05.387.456/0001-70 no Pregão 51/2019.

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

Francielle de Souza Florido
Pregoeira Gerente de Compras

Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Coordenador (a), em
30/08/2019, às 11:50, 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 7161372 e o código CRC 16D4EDFF.

Referência: Processo nº 1690.01.0006274/2019-02 SEI nº 7161372
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPACHO 

Referência: Processo nº 1690.01.0006274/2019-02

Assunto: Julgamento de Recurso Administra vo

Pregão Eletrônico 51/2019 - Objeto: Preparação, produção e fornecimento con nuos de
refeições e lanches, sendo produzida dentro das instalações do Centro SocioeducaƟvo Andradas,  bem
como  transportada,  para  a  CIA  (Centro  Integrado  de  Atendimento  ao  adolescente  autor  de  ato
infracional)  BH,  assegurando  uma  alimentação  balanceada  e  em  condições  higiênico-sanitárias
adequadas.

A Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública,  neste ato representada pela Sr.ª
Superintendente de Infraestrutura e Logís ca, Ana Luísa Silva Falcão, vem apresentar sua decisão sobre o
recurso em epígrafe, pelos mo vos abaixo expostos:

I – DA DECISÃO

Nos termos do art. 8°, inciso III  do Decreto Estadual 44.786, de 18 de abril de 2008, e,
considerando  as razões  de fato e de direito explanadas pela  Ilustre  Pregoeira,  em sua manifestação:
Relatório  -  Julgamento  de  Recurso  (7161372),  CONHEÇO  o  recurso  administra vo  interposto  pela
empresa  A  BOMBORDO  REFEIÇÕES  LTDA,  entretanto,  quanto  ao  mérito,  NEGO-LHE
PROVIMENTO e mantenho a decisão que declarou habilitada a empresa FORTE NUTRIÇÃO EIRELI ME no
Pregão 51/2019 por seus próprios fundamentos.

Ana Luísa Silva Falcão

Superintendente de Infraestrutura e Logís ca

Secretaria de Estado de Jus ça de Segurança Pública

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2019.
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Documento assinado eletronicamente por Ana Luisa Silva Falcão, Superintendente, em 02/09/2019,
às 14:31, 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 7185892 e o código CRC 5BF5B07C.
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Rua Batista da Silva, 12, Bairro Caixa D´ Água, Carangola-MG. 
E-mail: forte_nutricao@outlook.com 

Telefone: (31)9 9871 8075 

 

 

À PREGOEIRA SENHORA ANA CAROLINA NASCIMENTO SOUZA 

NÚCLEO DE LICITAÇÕES 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 

 

 

 

 

 

REF.: CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

PREGÃO ELETRÔNICO 51/2019 

 

 

 

 

 

 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI ME, empresa individual 

de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ 05.387.456/0001-70, 

com sede à rua José Batista Da Silva, n° 12, bairro Caixa D’Água, CEP 

36.800-000 no município de Carangola/MG, por seu representante legal, 

vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria apresentar 

CONTRARRAZÕES ao recurso administrativo interposto pela empresa A 

BOMBORDO REFEIÇÕES LTDA, nos autos do pregão eletrônico 

51/2019 pelas razões a seguir aduzidas: 

  

  

1. BREVE SÍNTESE: 

 Trata-se de recurso administrativo interposto pela 

empresa A BOMBORDO REFEIÇÕES LTDA contra decisão que 

corretamente habilitou a empresa FORTE NUTRIÇÃO EIRELI ME, nos 

autos do pregão eletrônico 51/2019. 
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 Em síntese, alega a Recorrente que a empresa 

Recorrida, segundo seu entendimento, com o qual, data máxima vênia 

ousamos discordar, apresentou Atestado de Capacidade Técnica em 

desacordo com a Resolução 510/2012 do Conselho Federal de 

Nutricionista e que, portanto, não atendeu ao item 8.6 do edital de 

licitação, motivo pelo qual, entende que deve ser revista a decisão que 

declarou esta Peticionária como vencedora do certame. 

 Razão não assiste o entendimento da Recorrente eis 

que, totalmente equivocado. Correta a decisão dessa douta pregoeira em 

habilitar a empesa FORTE NUTRIÇÃO EIRELI ME, vez que atendidos 

todos os requisitos do edital, conforme veremos a seguir. 

 

2. MÉRITO: 

 O atestado de capacidade técnica apresentado por 

esta Peticionária atende plenamente aos requisitos do edital de licitação, 

item 8.6 e seus subitens, vejamos: 

Item 8.6.Comprovação de aptidão para efetuar o fornecimento 

compatível com as características e quantidades do objeto da 

licitação, estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, por 
meio da apresentação de atestados de desempenho anterior, 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto 

da presente licitação, compreendendo os requisitos abaixo 

relacionados: 
8.6.1.1. Apresentação de pelo menos 1 (um) atestado de 

capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Nutricionistas - CRN, que comprove a aptidão para 

fornecimento de refeições e lanches em atividade pertinente e 

compatível com as características, quantidade (pelo menos 49% 
do quantitativo licitado) e prazos com o objeto desta licitação. 

(grifos). 

  

 A Lei 8.666/93, no que tange a qualificação técnica, 

em seu artigo 30, II, e § 1, I dispõe que: 

§ 1o: A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" 

deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, 

será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
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direito público ou privado, devidamente registrados nas 

entidades profissionais competentes, limitadas as exigências 
a: 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do 

licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, profissional de nível 
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 
vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos. 

 Como podemos ver, a apresentação do atestado de 

capacidade técnica tem por finalidade comprovar para a Administração 

Pública que o licitante já executou o objeto licitado em outra 

oportunidade e a referida execução foi a contento. O que se pretende é 

conferir segurança à Administração Pública de que o licitante dispõe de 

conhecimento técnico e de experiência suficiente para satisfazer o 

contrato administrativo. 

 Assim, a interpretação do artigo da Lei no que 

concerne aos atestados deve primar pela finalidade precípua da 

exigência, qual seja: a demonstração de que o licitante possui condições 

técnicas para executar o objeto pretendido pela Administração caso venha 

a sagrar-se vencedor, o que ocorreu neste caso. 

 O documento apresentado atesta que a empresa 

FORTE NUTRIÇÃO EIRELI ME, forneceu alimentação em quantidade e 

prazo compatíveis com o objeto do presente certame, atesta ainda a 

qualidade do serviço prestado. 

 Alega ainda a Recorrente que o atestado de capacidade 

técnica apresentado por esta Peticionária não foi emitido por setor 

específico da contratante, não foi emitido em papel timbrado e não consta 

a assinatura do RT ou representante legal da contratante conforme exige 

a resolução CFN 510/2012. 

mailto:forte_nutricao@outlook.com


Rua Batista da Silva, 12, Bairro Caixa D´ Água, Carangola-MG. 
E-mail: forte_nutricao@outlook.com 

Telefone: (31)9 9871 8075 

 

 

 Tais alegações não merecem prosperar. O atestado de 

capacidade técnica foi emitido e assinado por servidor da Secretaria de 

Administração Prisional (contratante) responsável pelo recebimento e 

conferência das refeições no ato do fornecimento, responsável também 

pela fiscalização diária da execução do contrato referenciado no atestado 

de capacidade técnica (contrato n° 339039.03.2802.17 – fornecimento de 

alimentação na unidade prisional de Carangola/MG). Além disso, o 

atestado apresentado está assinado pela nutricionista responsável técnica 

que, de fato acompanhou todo o fornecimento, o que não foi feito pelo 

nutricionista RT da Contratante, que NUNCA esteve nas dependências da 

empresa, local onde os serviços foram prestados, mas tão somente 

delegava tal função à administração local do presídio, à senhora Maraiza, 

que assinou o referido documento, bem como assina a grade e notas 

fiscais mensais de fornecimento durante toda a execução do contrato, 

portanto, qualificada e competente para tal. 

 Conforme resta claro, o atestado de capacidade 

técnica apresentado cumpre a finalidade para a qual foi exigido – 

comprova que a empresa prestou serviço de fornecimento de alimentação 

em quantidade, qualidade e prazo compatíveis com o objeto do certame. 

 Necessário se faz lembrar que, a própria Constituição 

da República assevera no inciso XXI de seu art. 37, que somente serão 

permitidas as exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações. Razão pela qual, não resta dúvida que o exame dos atestados, 

os quais a Lei exige, deve ser feito com esteio nos princípios, dentre outros, 

da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e do formalismo 

moderado. 

Processo Civil e Administrativo - Licitação - Habilitação - Excesso 
Formalismo - Capacidade Técnica Devidamente Comprovada - 

Sentença Mantida. I - Deve a Administração Pública observar os 

requisitos para habilitação no procedimento licitatório com 

razoabilidade, evitando formalismo exacerbado, a fim de 

preservar a possibilidade de competição entre os licitantes; II - 

Restando comprovada a capacidade técnica da empresa 
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impetrante através de documentos e atestados juntados aos 

autos, deve a mesma ser considerada habilitada; III – Recurso 
conhecido e desprovido. 

(TJ-SE - AC: 2009208431 SE, Relator: DESA. MARILZA 

MAYNARD SALGADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 

01/10/2009, 2ª CÂMARA CÍVEL) 

  

 Portanto, injusta a exclusão de quaisquer licitantes 

por equívocos ou erros formais atinentes à apresentação do atestado, já 

que, se houver alguma dúvida sobre este, é dever do agente público, neste 

caso, Vossa Senhoria, fazer diligência, a fim de esclarecer as informações 

contidas nos atestados de capacidade técnica, conforme prevê o artigo 43, 

§ 3° da Lei de licitação. 

 

 Licitação sob a modalidade pregão: As informações demandadas 

nos atestados a serem apresentados por licitantes, para o fim de 

comprovação de capacidade técnica, devem ser dotadas de 

clareza, sendo que, no caso de dúvidas, cabe ao gestor público 

valer-se da faculdade contida no § 3º art. 43 da Lei 8.666/1993, 
promovendo diligências, para saneamento dos fatos, se 

necessário (...). 

 Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos nº 73 

do Tribunal de Contas da União, Acórdão nº 1924/2011-

Plenário, TC-000.312/2011-8, Rel. Min. Raimundo Carreiro, 
27.07.2011). 

  

 Por fim, importante ressaltar que o atestado de 

capacidade técnica apresentado está devidamente registrado no Conselho 

Regional de Nutricionista, conforme exigência do item 8.6 do edital e do 

artigo 30, § 1° da Lei 8.666/93. Não há que se falar em inobservância a 

Resolução 510/2012 do CFN, vez que, ao Conselho Regional compete o 

registro dos atestados de capacidade técnicas que lhe são submetidos. 

Ora, se o CRN, uma vez que lhe foi submetido o documento aprovou o seu 

registro e, certificou sua validade para licitação, não há que se falar na 

prevalência da forma prevista na resolução 510/2012 em detrimento ao 

conteúdo material do documento, correta, portanto, a habilitação desta 

empresa Peticionária, a qual deve ser mantida. 
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3. PEDIDOS 

Diante de todo o exposto, uma vez cumpridas todas 

as exigências contidas no edital de licitação – pregão 51/2019, 

REQUER, seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso interposto pela 

empresa A BOMBORDO REFEIÇÕES LTDA, bem como, seja 

mantida a decisão que acertadamente habilitou a empresa 

FORTE NUTRIÇÃO EIRELI ME nos autos do pregão eletrônico 

51/2019, devendo a mesma ser declarada vencedora do certame e, 

consequentemente lhe seja homologação o objeto do presente 

certame. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Carangola, 23 de agosto de 2019.  
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de JusƟça e Segurança Pública

Diretoria de Nutrição

Memorando.SEJUSP/DNU.nº 124/2019

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2019.

Para: Renato Gonçalves Silva

           Pregoeiro

Assunto: Resposta ao memorando 955/2019 - recurso administra vo
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
1690.01.0006274/2019-02].

Prezado Pregoeiro

Cumprimentando-o cordialmente e em resposta ao Memorando.SEJUSP/DCO.nº 955/2019
que versa sobre recurso administra vo impetrado pela empresa A BOMBORDO REFEIÇÕES LTDA,  em
desfavor  do  ato  de  habilitação  da  empresa  FORTE  NUTRIÇÃO  EIRELI  -  ME  no  Pregão  Eletrônico  nº
51/2019, cujo objeto trata-se da preparação, produção e fornecimento con nuos de refeições e lanches,
sendo  produzida  dentro  das  instalações  do  Centro  SocioeducaƟvo  Andradas,  bem  como
transportada, para a CIA (Centro Integrado de Atendimento ao adolescente autor de ato infracional) BH,
segue a manifestação técnica per nente a área de competência.

1. Da alegação:

Do  não  atendimento  ao  item  8.6  –  atestado  de  Capacidade  Técnica  –  Ausência  de
informações – Não atendimento à Resolução CFN Nº 510/2012

A recorrente afirma que o atestado apresentado pela empresa FORTE NUTRIÇÃO EIRELI -
ME não atende aos requisitos do edital, em razão da não  conformidade com os requisitos previstos na
Resolução CFN Nº 510/2012, quais sejam,  emissão em papel mbrado e  a ausência da assinatura do RT
ou representante legal da contratante.

2. Dos fatos:
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 O atestado de capacidade técnica apresentado pela  empresa FORTE NUTRIÇÃO EIRELI -
ME na fase de habilitação e mo vo de contestação pela recorrente, foi emi do e assinado pela servidora
pública  Maraiza  Muzy  Henriques  Walberto,  auxiliar  administra va  lotada  no Presídio  de Carangola  e
refere-se a  prestação de serviço celebrada no contrato em anexo (7103971).  A  referida servidora  foi
designada pela Diretora Geral da Unidade Prisional em questão,  Ellen Maria Leal Oliveira, a exercer a
função  de  fiscal  do  contrato  de  alimentação,  como  pode-se  extrair  do  processo  SEI
1450.01.0037815/2019-88, por meio do Termo de designação em anexo (7104010). Assim, não há o que
se falar da ausência de assinatura do RT ou representante legal da contratante.

Ainda sobre a veracidade do atestado apontado pela recorrente, resta esclarecer que os
quan ta vos de refeições descritos no próprio documento confere com os lançamentos realizados na
grade do fornecimento de alimentação (7104529) correspondente ao Presídio de Carangola, excluindo
possíveis vícios de ilegalidade.

Quanto a emissão em papel mbrado, no atestado de capacidade técnica consta o nome
do Governo do Estado de Minas Gerais,  Secretaria  de Administração Prisional  e o nome do Presídio,
sendo possível iden ficar a pessoa jurídica emitente.

 Ademais,  o simples  fato do atestado está devidamente registrado no Conselho Regional
de Nutricionistas- CRN, há de se vislumbrar que o envolvimento do objeto em si é considerado per nente
e compa vel com que o edital desta Pasta propõe, conforme o disposto em edital:

8.6.1.1.  Apresentação  de  pelo  menos  1  (um)  atestado  de  capacidade  técnica,
emiƟdo por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado
no  Conselho  Regional  de  Nutricionistas  –  CRN,  que  comprove  a  apƟdão  para
fornecimento de refeições e lanches em aƟvidade perƟnente e compaơvel com as
caracterísƟcas, quanƟdade (pelo menos 49% do quanƟtaƟvo licitado) e prazos com
o objeto desta licitação.

Ante ao exposto, reafirma-se que a empresa FORTE NUTRIÇÃO EIRELI - ME,  apresentou
documentação válida, tornando-se habilitada, para o pregão 49/2019 cujo objeto é o fornecimento de
refeições para Centro SocioeducaƟvo de Ribeirão das Neves. Cumpre ressaltar, que a análise técnica é
pautada  pelos  princípios  e  normas  que  regem  o  procedimento  licitatório  brasileiro,  em  destaque  a
legalidade, impessoalidade, moralidade e vinculação ao instrumento convocatório. Portanto, tal recurso
não merece acolhimento.

Ressaltamos  que,  encontram-se  supramencionados  os  quesitos  técnicos,  no  entanto,  a
decisão  final  diante  da  aceitabilidade  do  recurso  ora  apresentado  caberá  à  autoridade
pregoeira/homologante.

Atenciosamente,

Adriana Campos Rozado

Nutricionista DGA
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De acordo

Juliana Aparecida Pereira

Diretora de Nutrição

Documento assinado eletronicamente por Adriana Campos Rozado, Servidor(a) Público (a), em
28/08/2019, às 15:03, 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 Juliana Aparecida Pereira, Servidor(a) Público (a), em
28/08/2019, às 15:05, 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 7083840 e o código CRC AB7E56BB.

Referência: Processo nº 1690.01.0006274/2019-02 SEI nº 7083840

SEI/GOVMG - 7083840 - Memorando https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

3 of 3 02/09/2019 14:48











































































21/08/2019 Alimentação

sistema.seap.mg.gov.br/alimentacao/padrao.php 1/1

SEDS

   
Grade Mensal do Fornecimento de Refeições 

PRESIDIO DE CARANGOLA 
VALIDADOR: MEFQJSY2U6PHIVO

01/04/2019 - 15:14:56

Março 
2019 

UE: 1450224

FORTE NUTRIÇÃO EIRELLI-ME Contrato: 339039.03.2802.17 21 de Agosto de 2019
Alimentação Quantidade

Beneficiários Tipo Custo 
Unitário 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Quantitativo

Total
Custo 
( R$ )

Interno

Desjejum R$ 1,91 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 116 110 110 110 110 110 110 116 120 120 120 120 120 115 115 120 120 3.502 6.688,82
Almoco R$ 8,39 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 116 110 110 110 110 110 110 116 120 120 120 120 120 115 115 120 120 3.502 29.381,78
Lanche R$ 1,56 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 116 110 110 110 110 110 110 116 120 120 120 120 120 115 115 120 120 3.502 5.463,12
Jantar R$ 6,44 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 116 110 110 110 110 110 110 116 120 120 120 120 120 115 115 120 120 3.502 22.552,88

Servidor
Administrativo

Almoco R$ 8,39 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 85 713,15
Lanche R$ 1,56 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 85 132,60

Agente
Penitenciário

Desjejum R$ 1,91 10 7 10 10 10 10 10 10 7 7 10 10 10 10 10 7 7 10 10 10 10 10 7 7 10 10 10 10 10 7 7 283 540,53
Almoco R$ 8,39 13 7 10 10 10 10 10 13 7 7 13 13 13 13 13 7 7 13 13 13 13 13 7 7 13 13 13 13 13 7 7 334 2.802,26
Lanche R$ 1,56 13 7 10 10 10 10 10 13 7 7 13 13 13 13 13 7 7 13 13 13 13 13 7 7 13 13 13 13 13 7 7 334 521,04
Jantar R$ 6,44 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 217 1.397,48
Lanche
Noturno R$ 1,91 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 217 414,47

TOTAL GERAL 15.563 70.608,13

CARIMBO E ASSINATURA 
MARAIZA MUZY HENRIQUES WALBERTO - 13589049

CARIMBO E ASSINATURA 
UAN TRANSP PR CARANGOLA

CARIMBO E ASSINATURA 
ÉLLEN MARIA LEAL DE OLIVEIRA - 1378487-1

m1217603
Realce


























