
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Diretoria de Compras

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

PROCESSO Nº 1450.01.0120854/2019-93

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO 268/2019 - Objeto: Preparação, produção e fornecimento con nuos de refeições e
lanches,  na  forma  administrada,  dentro  das  instalações  da  Unidade  Socioeduca va  (US):  Centro
SocioeducaƟvo de Uberlândia,  assegurando  uma alimentação  balanceada  e  em condições  higiênico-
sanitárias  adequadas.  As  refeições  deverão  ser  des nadas  a  adolescentes  acautelados  e  servidores
públicos a serviço na Unidade.

1. DOS FATOS

No dia 04 de dezembro de 2019, às 15h18min09s, ocorreu o retorno da sessão do Pregão
Eletrônico 268/2019. 

A pregoeira informou que os documentos de habilitação da empresa SÓLIDA NUTRIÇÃO
EIRELI,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  número  13.874.676/0001-56,   foram  analisados  e  estavam  em
conformidade com o estabelecido no Edital 268/2019. Informou ainda haver parecer técnico favorável à
qualificação técnica e parecer contábil favorável quanto à qualificação econômico-financeira do licitante.
Além disso, as planilhas de composição de custos e fichas técnicas foram avaliadas pelas áreas técnica e
contábil e estavam conforme o exigido.

Diante disso, a proposta do fornecedor SÓLIDA NUTRIÇÃO EIRELI - 13.874.676/0001-56 foi
aceita e posteriormente a empresa foi habilitada no pregão em questão.

Face  à  habilitação  do  licitante,  o  pregoeiro  oportunizou  aos  par cipantes  o  direito  de
manifestarem sua intenção de recorrer.

Nos termos do subitem 10.1. do Edital 268/2019, foi concedido prazo de 10 (dez) minutos
para que manifestassem, imediata e mo vadamente, acerca da intenção de recorrer. Findo o prazo para
o cadastramento de manifestação de intenção de recurso, os fornecedores  ORGANIZACOES NUTRI DE
REFEICOES COLETIVAS LTDA e M.  V.  G.  B.  REFEICOES COLETIVAS -  LTDA,  exteriorizou  a  intenção  de
interpor recurso para o lote, conforme descrição cadastrada no Portal de Compras de MG:

ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVAS LTDA : Boa Tarde! Gostaríamos de
fazer analise documental, pois solicitamos no dia 02/12 e não recebemos.
M. V.  G.  B.  REFEICOES  COLETIVAS -  LTDA: Sra.  pregoeira,  Tendo em vista  que o
direito "manifestação da intenção" de recorrer inviolável para o licitante, e atendido
os requisitos formais, deve haver a sua admissibilidade, sem opiniões antecipadas a
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respeito  das  matérias  de  mérito.  Não  existe  legislação  específica  da  "rejeição
sumária" da intenção de recurso, fundada no entendimento prévio do pregoeiro.
Diante  disso  a  empresa  MVGB  Refeições  cole vas  vem  manifestar  intenção  de
interposição de Recurso, pelas  razões que serão detalhadas no memorial recursal.
M.V.G.B. REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. Holambra - SP, 04 de Dezembro de 2019.

Logo,  a  pregoeira,  ao  analisar  os  mo vos  externados  pelo  licitante,  a  sucumbência,
tempes vidade, legi midade e interesse aceitou sua intenção em recorrer. Vale lembrar que nos termos
do art. 5°, § 2°, do Decreto 44.786/2008, a li gância de má fé e uso de recurso protelatório serão mo vos
para apuração e punição pela Administração Pública, em regular processo e com a garan a da ampla
defesa e do contraditório.

2. DA TEMPESTIVIDADE

O subitem 10.1 do Edital 141/2019 dispõe que:

10.1. Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o par cipante do certame terá até
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.

Assim, foi concedido às empresas ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVAS LTDA e
M. V. G. B. REFEICOES COLETIVAS - LTDA o prazo de 03 (três) dias úteis para que encaminhasse as razões
recursais,  prazo  finalizado  em 09/12/2019,  como  também  igual  prazo  para  que os  demais  licitantes
enviassem as contrarrazões, prazo que finalizaria em 12/12/2019.

No entanto,  encerrado o prazo prefixado, as empresas supracitadas não  encaminharam
suas razões recursais.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO 

Importante ressaltar o entendimento de Joel Niebuhr:

"Os  licitantes  devem declinar,  já  na  própria  sessão,  os  mo vos  dos  respec vos
recursos. Dessa sorte, aos licitantes é vedado manifestar a intenção de recorrer
somente  para  garanƟr-lhes  a  disponibilidade  de  prazo,  porquanto  lhes  é
obrigatório apresentar os moƟvos dos futuros recursos. E, por dedução lógica, os
licitantes não podem, posteriormente, apresentar recursos com mo vos estranhos
aos  declarados na sessão.  Se  o  fizerem, os recursos não devem ser  conhecidos.
Obviamente, o licitante não precisa tecer detalhes de seu recurso, o que será feito,
posteriormente, mediante a apresentação das razões por escrito. Contudo, terá que,
na  mais  tênue  hipótese,  delinear  seus  fundamentos"  (Joel  Niebuhr,  Pregão
Presencial e Eletrônico, Ed. Fórum, 6ª Ed., p. 219).
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A manifestação da intenção de recorrer não se confunde com a efe va interposição do
recurso.

No  caso  em  apreço,  a  manifestação  da  intenção  recursal  cadastrada  não
apresenta elementos suficientes para iden ficar a irresignação do licitante recorrente, foi moƟvada de
forma excessivamente vaga restando prejudicada a análise diante da inexistência do detalhamento dos
fatos genericamente alegados na interposição do recurso.

Dessa  forma,  como  não  ocorreu  a  apresentação  tempes va  das  razões  recursais,  os
fornecedores  "ORGANIZACOES  NUTRI  DE  REFEICOES  COLETIVAS  LTDA  e  M.  V.  G.  B.  REFEICOES
COLETIVAS -  LTDA"  não  usufruíram da  sua faculdade  de recorrer,  pois  não remeteu  peça  recursal  a
esta Diretoria de Compras.

Desta  forma,  a  decisão  de  habilitação  da  empresa  SÓLIDA  NUTRIÇÃO  EIRELI
- 13.874.676/0001-56  deve ser man da pelos seus próprios fundamentos haja vista a  inexistência de
argumentos por parte da recorrente.

Posto isso,  e  consubstanciado  que uma decisão  em contrário  irá  ferir  os  princípios  da
legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento obje vo, este Pregoeiro NÃO
CONHECE da manifestação de recursos interpostas e mantém a decisão que habilitou a empresa SÓLIDA
NUTRIÇÃO EIRELI.

4.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concedidos  os  prazos  legais,  os  recorrentes  não  apresentaram  os  memoriais  de  seus
recursos, logo, entende-se que os recursos não devem ser conhecidos, uma vez ausentes os pressupostos
de admissibilidade.

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
Pregoeiro Gerente de Compras

Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Servidor(a) Público(a), em
10/12/2019, às 11:59, 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 9865975 e o código CRC 66A27CED.

Referência: Processo nº 1450.01.0120854/2019-93 SEI nº 9865975
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPACHO 

Referência: Processo nº 1450.01.0120854/2019-93

Assunto: Julgamento de Recurso Administra vo

Pregão Eletrônico 268/2019 - Objeto: Preparação, produção e fornecimento con nuos de
refeições  e  lanches,  na  forma  administrada,  dentro  das  instalações  da  Unidade
Socioeduca va (US): Centro SocioeducaƟvo de Uberlândia, assegurando uma alimentação balanceada e
em  condições  higiênico-sanitárias  adequadas.  As  refeições  deverão  ser  des nadas  a  adolescentes
acautelados e servidores públicos a serviço na Unidade.

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  expostas  pela  Ilustre  Pregoeira,  em sua  manifestação  -
Relatório de Julgamento de Recurso (9865975), a qual acolho, NÃO CONHEÇO do recurso administra vo
interposto  pelas  empresas  ORGANIZACOES  NUTRI  DE  REFEICOES  COLETIVAS  LTDA  e  M.  V.  G.  B.
REFEICOES COLETIVAS -  LTDA  ausentes  os  requisitos de admissibilidade. Mantenho a  r.  decisão que
declarou  habilitada  a  empresa    SÓLIDA  NUTRIÇÃO  EIRELI  - 13.874.676/0001-56  por  seus  próprios
fundamentos.

Ana Luísa Silva Falcão

Superintendente de Infraestrutura e LogísƟca

Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2019.
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Documento assinado eletronicamente por Ana Luisa Silva Falcão, Superintendente, em 10/12/2019,
às 12:37, 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 9867632 e o código CRC 3DB69F21.
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