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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de JusƟça e Segurança Pública

Diretoria de Compras

Memorando.SEJUSP/DCO.nº 1186/2019

Belo Horizonte, 02 de outubro de 2019.

A Sua Senhoria a Senhora

Juliana Aparecida Pereira

Diretora de Nutrição

Belo Horizonte - MG

Assunto: Razões de Recurso Administra vo - Pregão Eletrônico 147/2019

Objeto: Fornecimento con nuo de refeições e lanches prontos, na forma transportada, às Unidades
Prisionais do Lote 212: Presídio de Itajubá e Presídio de Santa Rita do Sapucaí, em lote único, assegurando
uma alimentação balanceada e em condições higiênico - sanitárias adequadas. As refeições deverão ser
des nadas a presos e servidores públicos a serviço nas Unidades.

Prezados,

Com o intuito de subsidiar o exame dos recursos por esta Pregoeira e seu encaminhamento
à Autoridade Competente, devidamente instruídos, com fundamento no art. 9°, § 1º, inciso II do Decreto
Estadual  44.786/2008,  encaminho  as  Razões  Recursais  (7995195)  interpostas  pela  empresa  HR
REFEIÇÕES LTDA CNPJ 05.905.254/0001-72 para análise e elaboração de parecer considerando que os
argumentos apresentados pela recorrente tratam-se exclusivamente de questões a nentes ao setor de
nutrição.

Cabe informar  que o prazo  para apresentação das  contrarrazões  finaliza-se  em  07  de
outubro  de  2019,  conforme  subitem  9.1.  do  edital,  portanto,  as  informações  apresentadas  neste
documento não excluem outras que puderem complementá-lo.
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9.1. 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.

Solicito especial atenção quanto a análise supracitada e peço maior celeridade possível,
uma vez que o prazo final para decisão do Recurso Administra vo pela Autoridade Competente encerra-
se em 14 de outubro de 2019, nos termos do subitem 9.5. do edital.

9.5. Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento  do  prazo  para  apresentação  de  contrarrazão,  sendo  que  o
acolhimento de recurso importará validação exclusivamente dos atos susceơveis de
aproveitamento. (grifo nosso)

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários.

Atenciosamente, 

Francielle de Souza Florido
Pregoeira Gerente de Compras

Diretoria de Compras
Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Coordenador (a), em
02/10/2019, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 7995346 e o código CRC D442B574.

Referência: Processo nº 1450.01.0055165/2019-51 SEI nº 7995346
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de JusƟça e Segurança Pública

Diretoria de Compras

Memorando.SEJUSP/DCO.nº 1210/2019

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2019.

A Sua Senhoria a Senhora

Juliana Aparecida Pereira

Diretora de Nutrição

Belo Horizonte - MG

Assunto: Contrarrazões de Recurso Administra vo - Pregão Eletrônico 147/2019

Objeto: Fornecimento con nuo de refeições e lanches prontos, na forma transportada, às Unidades
Prisionais do Lote 212: Presídio de Itajubá e Presídio de Santa Rita do Sapucaí, em lote único, assegurando
uma alimentação balanceada e em condições higiênico - sanitárias adequadas. As refeições deverão ser
des nadas a presos e servidores públicos a serviço nas Unidades.

Prezados,

Com o intuito de subsidiar o exame dos recursos por esta Pregoeira e seu encaminhamento
à Autoridade Competente, devidamente instruídos, com fundamento no art. 9°, § 1º, inciso II do Decreto
Estadual  44.786/2008, encaminho as  Contrarrazões Recursais  (8104786)  encaminhadas pela  empresa
SABOR  ORIGINAL  ALIMENTAÇÃO  E  SERVIÇOS  EIRELI  -  CNPJ  N°  32.441.297/0001-17  para  análise  e
elaboração  de  parecer  considerando  que  os  argumentos  apresentados  pela  recorrente  tratam-se
exclusivamente de questões a nentes ao setor de nutrição.

Solicito especial atenção quanto a análise supracitada e peço maior celeridade possível,
uma vez que o prazo final para decisão do Recurso Administra vo pela Autoridade Competente encerra-
se em 14 de outubro de 2019, nos termos do subitem 9.5. do edital.

9.5. Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento  do  prazo  para  apresentação  de  contrarrazão,  sendo  que  o
acolhimento de recurso importará validação exclusivamente dos atos susceơveis de
aproveitamento. (grifo nosso)
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Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários.

Atenciosamente, 

Francielle de Souza Florido
Pregoeira Gerente de Compras

Diretoria de Compras
Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Coordenador (a), em
07/10/2019, às 16:32, 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 8104963 e o código CRC 80A9E902.

Referência: Processo nº 1450.01.0055165/2019-51 SEI nº 8104963
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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 239/2019

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2019.

Para: Francielle de Souza Florido

 Pregoeira/DCO

Assunto: Recurso PE 147 - Presídio de Itajubá e Presídio de Santa Rita do Sapucaí
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
1450.01.0055165/2019-51].

Prezada, 

Cumprimentando-a  cordialmente,  em  atenção  ao  Memorando.SEJUSP/DCO.nº
1186/2019 (7995346) que versa sobre recurso impetrado pela empresa HR REFEIÇÕES LTDA, em desfavor
do ato de habilitação da empresa SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI  no  pregão  nº
147/2019, cujo objeto trata-se do fornecimento de alimentação para o Presídio de Itajubá e Presídio de
Santa Rita do Sapucaí, segue a manifestação técnica per nente a área de competência.

1. Da alegação:

 A  Recorrente  afirma,  em  síntese,  que  a  documentação  apresentada  pela  empresa
recorrida, SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, não atendeu aos requisitos definidores da
capacitação técnica, e que os atestados de capacidade técnica apresentados estão eivados de vícios em
razão da emissão ter ocorrido  antes do término de vigência dos contratos, aos quais estão vinculados.
Infere também que o período mínimo para comprovação da ap dão técnica es pulado no instrumento
convocatório seja estendido até limite permi do das prorrogações (sessenta meses).

2. Dos fatos:

O  Presente  processo  licitatório  possui  como  objeto  o  fornecimento  de  refeições  aos
servidores e  presos  do  Presídio  de Itajubá e Presídio de Santa  Rita  do Sapucaí,  totalizando 2.346,30
refeições diárias1.  Nessa  linha,  para  comprovação da ap dão técnica,  seria  necessário que o licitante
vencedor da fase de lances apresentasse atestados de capacidade técnica com o quan ta vo mínimo de
50% do objeto licitado, no caso em tela, 1.173,15 refeições diárias1, conforme o item IX, subitem 1.1 do
Termo de Referência, anexo I do edital.
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1.1.        Comprovação  de  ap dão para  desempenho de  a vidade  per nente  e
compa vel em quan dade (pelo menos 50% [cinquenta por cento] do quan ta vo
licitado),  caracterís cas  e  prazos  iguais  ao  objeto  da  licitação.  A  referida
comprovação  se  dará  com  a  apresentação  de  1  (um)  ou  mais  atestados  de
capacidade técnica, com no mínimo 1 (um) ano concluso de prestação de serviço,
emi do por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado
no Conselho  Regional  de  Nutricionistas  –  CRN  -,  que comprove  a  ap dão  para
desempenho a contento de fornecimento de refeições e/ou lanches.

Assim sendo, a empresa SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, apresentou
para  habilitação  toda  a  documentação  per nente,  dentre  eles,  Atestados  de  Capacidade  Técnica
(7775421)  que  atenderam  as  caracterísƟcas, quanƟdades  e  prazos  do objeto  licitado,  conforme
apresentado  no quadro demonstra vo, vejamos:

Atestados Data de início
do contrato

Data do término
do contrato

Emissão do
Atestado Período

QuanƟtaƟvo de
refeições

fornecidas/dia1

Centro de Detenção
Provisória de Viana II 17/07/2014 30/06/2017 25/08/2015 1 ano

concluso 2860

Penitenciária Estadual de
Vila Velha III 31/07/2014 29/07/2017 25/08/2015 1 ano

concluso 1365

Centro de Detenção
Provisória de Marataízes 05/02/2014

03/02/2017 25/08/2015 1 ano
concluso 926

Penitenciária Regional de
Linhares 10/06/2014 16/08/2017 25/08/2015 1 ano

concluso 1086

Centro de Detenção
Provisória de Aracruz 18/12/2013 16/12/2016 25/08/2015 1 ano

concluso 994

Hospital Estadual São José
do Calçado 06/04/2016 04/2019 22/05/2019 1 ano

concluso 324

Centro de Atendimento
Psiquiátrico “Dr. ArisƟdes

A. Campos
06/04/2016 04/2019 22/05/2019 1 ano

concluso 134

Hospital Geral de Linhares 06/04/2016 27/08/2018 27/08/2018 1 ano
concluso 410

Hospital Antônio de
Bezerra Farias 06/04/2016 04/2019 22/05/2019 1 ano

concluso 417

Unidade Integrada
Jerônimo Monteiro 06/04/2016 04/2019 31/05/2019 1 ano

concluso 137

Hospital InfanƟl Nossa
Senhora da Glória 14/04/2015 10/10/2015 01/08/2015 Não possui 1 ano concluso

Centro de Atenção
Psicossocial – CAPS

Cachoeiro
06/04/2016 04/2019 22/05/2019 1 ano

concluso 52
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1Para o cálculo do quantitativo das refeições fornecidas utilizamos a Resolução CFN nº 600/2018, que
define que uma grande refeição (almoço e jantar) equivale a dez pequenas refeições (desjejum, lanche e
lanche noturno). Desta forma, divide-se o total das pequenas refeições por 10 e soma com as grandes
refeições, totalizando o quantitativo diário.

 Desse modo, é possível verificar no quadro apresentado, que os atestados apresentados
pela licitante SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI  ,  atendem aos requisitos editalícios,
portanto,  são  válidos  para  o  certame em comento.  Importante informar  que do  total  de  atestados  
relacionados, somente o emi do pelo Hospital Infan l Nossa Senhora da Glória não possui 1 ano concluso
de prestação de serviços, não podendo ser considerado no somatório dos quan ta vos de refeições.

Nessa linha,  segue a  demonstração detalhada da análise  técnica,  na qual  os  atestados
dida camente  foram separados em grupos em razão do período de fornecimento concomitante:

Grupo 1: Centro de Detenção Provisória de Viana II; Penitenciária Estadual de Vila Velha
III;  Centro  de  Detenção  Provisória  de  Marataízes;  Penitenciária  Regional  de  Linhares;  Centro  de
Detenção Provisória de Aracruz, resultando em um total de 7.231 refeições diárias. Comprovando assim,
o mínimo de 50% do quan ta vo licitado (1.173,15 refeições diárias).

Grupo 2: Hospital Estadual São José do Calçado; Centro de Atendimento Psiquiátrico “Dr.
ArisƟdes A. Campos; Hospital Geral de Linhares; Hospital Antônio de Bezerra Farias; Unidade Integrada
Jerônimo Monteiro  e Centro de Atenção Psicossocial  –  CAPS Cachoeiro,  totalizando 1.474  refeições
diárias. Comprovando assim, o mínimo de 50% do quan ta vo licitado (1.173,15 refeições diárias).

Per nente esclarecer, que o somatório total das refeições apresentadas nos atestados de
capacidade técnica foram somados em razão da concomitância dos períodos de fornecimento, conforme
disposto no Item IX, subitem 1.1.1 do Termo de Referência, anexo I do edital.

1.1.1. Os quan ta vos apresentados nos atestados de capacidade técnica poderão
ser  somados,  desde  que  os  contratos  que  lhes  deram  origem  tenham  sido
executados de forma concomitante, nos termos da Portaria TCU 128/2014.

 Assim sendo, restou demonstrado que os atestados cumpriram às exigências es puladas
em edital,  quanto à quan dade, caracterís cas e prazos compa veis com o objeto licitado,  portanto,
reafirma-se que não há vícios que desabonem a documentação técnica atestada para o presente processo
licitatório.  Ademais,  todos  os  atestados  estão  devidamente  registrados  no  Conselho  Regional  de
Nutricionistas – CRN, o que os tornam válidos para o presente processo licitatório.

 Quanto  ao  prazo  mínimo  de  1  (um)  ano  concluso  de  prestação  de
serviços previsto em edital, esclarecemos que este é decorrente da necessidade da  Administração Pública
em  adotar  cautelas  razoáveis  visando  proporcionar  o  fornecimento  con nuo,  resguardando-se  de
contratar  empresas  privadas  sem  condições  técnicas  de  cumprir  as  cláusulas  contratuais  em  sua
plenitude, a fim de garan r  operacionalmente o serviço diante da essencialidade do contrato. Assim,
atrelar  tal  prazo ao término do contrato que deu origem aos atestados de capacidade técnica não é
razoável,  além de não possuir  amparo legal,  haja vista  o Acórdão nº 1.214/2013-TCU-Plenário  - que
leciona  sobre  a  legalidade  de  consignar  no  instrumento  convocatório  a  apresentação  de  atestados
expedidos após decorrido 1 (um) ano da contratação do serviço.
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Item 132 - Dessa forma, é prudente consignar no instrumento convocatório algumas
restrições à apresentação de atestados, tais como: obrigatoriedade de o licitante
disponibilizar  todas  as  informações  necessárias  à  comprovação  da  licitude  dos
documentos apresentados; exigência de terem sido expedidos após a conclusão do
contrato  ou  decorrido  no  mínimo  um ano do  início  de  sua execução,  exceto  se
houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, somente aceito mediante
a apresentação do contrato. (...)

Nessa  conjuntura,  a  narra va  da  recorrente  sobre  o  fato  dos  atestados  apresentados
estarem "eivados de vícios", pelo mo vo que foram emi dos antes de decorrido o término da contratação
é totalmente desarrazoada, haja vista que demonstraram a capacidade e exper se da recorrida exigida
em  edital,  somada  a  declaração  do  emitente   afirmando  que  as   cláusulas  contratuais   foram
cumpridas  sa sfatoriamente.

Além disso, mesmo que a alegação supracitada fosse per nente, os atestados descritos no
grupo 2, foram emi dos após a conclusão do contrato e atenderam aos requisitos editalícios, portanto
não há o que se falar em documentação viciada.

Oportunamente,  cabe  esclarecer  que  as  alegações  do  presente  recurso,  quanto  as
alterações do instrumento convocatório,  tratam-se de matérias per nentes a fase  de impugnação do
edital. Portanto não podem ser u lizadas na instrumentação do presente recurso.

Desta  feita,  reafirmamos que a  empresa SABOR  ORIGINAL  ALIMENTAÇÃO  E  SERVIÇOS
EIRELI apresentou  ap dão técnica a contento para atender o Presídio de Itajubá e Presídio de Santa Rita
do Sapucaí,  consoante às exigências editalícias,  não restando qualquer vício na análise  técnica  dessa
diretoria. Dessa forma tal recurso não merece acolhimento.

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

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários.

Atenciosamente,

Patrícia Greice Soares

Nutricionista/DNU

                      De acordo:

Juliana Aparecida Pereira

Diretoria de Nutrição
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Documento assinado eletronicamente por Juliana Aparecida Pereira, Servidor(a) Público (a), em
11/10/2019, às 16:54, 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 Patricia Greice Soares, Servidor(a) Público (a), em
11/10/2019, às 16:53, 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 8129375 e o código CRC 18C8A1D7.

Referência: Processo nº 1450.01.0055165/2019-51 SEI nº 8129375
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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 1450.01.0055165/2019-51

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO 147/2019

PREGÃO ELETRÔNICO 147/2019 - Objeto: Fornecimento con nuo de refeições e lanches prontos, na forma transportada, às Unidades Prisionais do Lote 212: Presídio de
Itajubá e Presídio de Santa Rita do Sapucaí, em lote único, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico - sanitárias adequadas. As refeições deverão ser
des nadas a presos e servidores públicos a serviço nas Unidades.

1. DOS FATOS

Trata-se de análise do Recurso Administra vo e Contrarrazões, interpostos pela empresa HR Refeições LTDA e Sabor Original Alimentação e Serviços Eireli
respec vamente.

No dia 27 de setembro de 2019, às 11h35min20s, a proposta do fornecedor Sabor Original Alimentação e Serviços Eireli , CNPJ 32.441.297/0001-17, foi aceita e,
após comprovado que seus documentos habilitatórios estavam em conformidade com o estabelecido no Edital Licitatório 147/2019,  a empresa foi habilitada.

Face à habilitação, esta pregoeira, oportunizou aos par cipantes o direito de manifestarem sua intenção de recorrer. Dessa forma, nos termos do subitem 9.1.
do Edital 147/2019 (6986130), foi concedido prazo de 10 (dez) minutos para que manifestassem, imediata e mo vadamente, acerca da intenção de recurso.

Findo o prazo para o cadastramento de manifestação de intenção de recurso, o fornecedor HR Refeições LTDA, cujo CNPJ é 05.905.254/0001-72, exteriorizou a
intenção de interpor recurso para o lote, conforme descrição cadastrada no Portal de Compras de MG: "acreditamos que a capacitação técnica apresentada, pelo fornecedor
116, conforme vistas realizada, não atendem os quesitos dispostos no edital de licitação, item 8.6. "

Logo, a pregoeira, ao analisar os mo vos externados pelo licitante, aceitou sua intenção em recorrer. Deste modo, a recorrente encaminhou suas razões no dia
02 de outubro de 2019.

Em defesa, a empresa Sabor Original Alimentação e Serviços Eireli apresentou suas contrarrazões  no dia 07 de outubro de 2019.

2. DA TEMPESTIVIDADE

O subitem 9.1 do Edital 147/2019 dispõe que:

9.1. 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.

Da mesma forma, o art. 12, inciso XXVII, alínea a, b, c e d do Decreto 44.786/2008 apresenta:

XVII - uma vez declarado o vencedor:
a) qualquer licitante poderá manifestar imediata e mo vadamente a intenção de recorrer, a qual será lavrada em ata;
b) o licitante poderá apresentar as razões do recurso na própria sessão, as quais serão reduzidas a termo, pelo pregoeiro, na respec va ata;
c) para os licitantes que manifestarem a intenção de recorrer, será concedido o prazo de três dias úteis para apresentação das razões do recurso;

d) aos demais licitantes, independentemente de inƟmação, será concedido igual prazo para apresentação de contra-razões, o qual começará a contar
a parƟr do término do prazo concedido ao recorrente; e
[...]

Logo, foi concedido a empresa recorrente o prazo de 03 (três) dias úteis para que encaminhasse as razões recursais, prazo finalizado em 02/10/2019,  e igual
prazo para que os demais licitantes enviassem as contrarrazões contados a par r do dia do término do prazo do recorrente, desta forma o prazo foi finalizado no dia
07/10/2019.

A empresa HR Refeições LTDA apresentou suas razões no dia 02/10/2019 às 10h39min,  conforme e-mail  anexo (7995195), e  a empresa  Sabor  Original
Alimentação e Serviços Eireli  apresentou suas contrarrazões no dia 07/10/2019 às 11:37, conforme e-mail anexo (8104786), ambas tempesƟvamente.  A empresa Sabor
Original Alimentação e Serviços Eireli apresentou, ainda, suas contrarrazões por meio do sistema eletrônico, conforme preconiza o item 9.2 do Edital Licitatório.

3. DOS RECURSOS

3.1. DAS RAZÕES DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA HR REFEIÇÕES LTDA

Conforme razões apresentadas, requer a empresa HR Refeições LTDA:

...que seja reconsiderada a decisão de habilitar e adjudicar o objeto licitado para a empresa Sabor Original Alimentação e Serviços EIRELI., declarando-a
inabilitada,  pelas razões expostas.Em ato con nuo,  seja  convocada a  licitante  segunda colocada no certame,  detentora da melhor  proposta  em
conformidade com o licitado

Primeiramente a recorrente informa sobre os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa Sabor Original Alimentação e Serviços Eireli e expõe
que "esses atestados estão eivados de vícios que prejudicam sua análise e conhecimento do fim maior almejado para solicitação deste documento". Fundamenta que o
"conteúdo dos atestados de capacidade técnica deve ser suficiente para garan r à Administração que o contrato terá ap dão para executar o objeto pretendido" e comprovar
que a empresa "já executou objeto compa vel, em prazo, com que está sendo licitado" e que por isso "é per nente que a exigência rela va a prazo possa ser feita até o limite
das prorrogações sucessivas".

Conjuntamente, fundamenta seu pedido alegando que a apresentação de atestados antes de decorrido o término da contratação do serviço, algumas vezes, não
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permite de forma alguma cer ficar que a empresa presta serviço de qualidade e expõe os seguintes fatos:

A apresentação de atestados expedidos antes de decorrido o término da contratação do serviço, algumas vezes, não permite de forma alguma cer ficar
que a empresa presta serviço de qualidade. Ora as contratações foram do ano de 2014 ao ano de 2017, e o serviço atestado em agosto de 2015! O que
aconteceu depois de agosto de 2015, ainda durante a prestação dos serviços? As ocorrências futuras podem macular o ateste da capacidade técnica. Por
que o  licitante  vencedor  não apresentou  atestado atualizado,  após o  término de vigência  relatado no atestado  de capacidade técnica? Possíveis
ocorrências futuras não chancelam a validade da capacitação técnica, que por algum mo vo não foram atualizadas pelo licitante declarado habilitado. A
capacitação atestada somente pode ser aceita até aquela data de 2015, uma vez que havia ainda muito contrato para ser executado e, muita obrigação
contratual a ser cumprida.
A validade plena de qualquer reconhecimento técnico de prestação de serviços somente pode ser reconhecida em atestados expedidos após a conclusão
do contrato. Os atestados expedidos em data anterior ao término do período contratado somente tem seu fim reconhecido para aquele momento
passado de contratação, por exemplo,  se es véssemos em agosto de 2015,  assim o reconhecimento poderia  ser pleno,  diferente  de  reconhecer  a
capacidade técnica de um contratado com pelo menos dois anos ainda de obrigações contratuais a serem atendidas.

3.2. DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

Em defesa, a empresa Sabor Original Alimentação e Serviços Eireli apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso da empresa HR
Refeições LTDA, mantendo a decisão que a habilitou.

Afirma que "a recorrente  inconformada com a decisão que a habilitou a recorrida após análise  de  sua documentação,  insurge com alegações frágeis  e
infundadas, quanto ao suposto descumprimento das exigências de qualificação técnica".

Primeiramente,  expõe  que  "o ques onamento quanto a exigência  de  01  ou 02  anos  de comprovação de ap dão técnica   deveria  ter  sido realizado em
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, sendo descabível  propor qua a Administração altere as exigências editalícias nesta etapa do certame" e fundamenta a questão através do §4° do
art. 21 da Lei 8.666/93 e dos doutrinadores Hely Lopes Meirelles e Marçal Justen Filho.

Alega que a Administração deve cumprir o princípio da vinculação ao edital, obrigando-a ater ao critério fixado no ato de convocação, evitando o subje vismo
no julgamento.  Afirma ainda:

Cumpre esclarecer que em momento algum o edital prevê que os atestados somente serão aceitos se emiƟdos após a conclusão do contrato, mas
exige que seja emiƟdo depois de concluso no mínimo 1 ano de serviços prestados e, TODOS os atestados apresentados atendem na íntegra ao edital,
na medida em que referem-se a serviços compa veis com o objeto do edital e comprova a prestação de serviços de forma sa sfatória. Portanto não há
óbice alguma aceitação dos mesmos.

[...]
Segundo dispõe o Art. 30 da Lei n° 8.666/93, é facultada à administração a solicitação de atestados de capacidade técnica, limitados à comprovação de
ap dão para desempenho de a vidade per nente e compa vel em caracterís cas, quan dades e prazos com o objeto da licitação, o que significado
dizer  que,  limita  a  amplitude  do  que  pode  ser  solicitado dos  atestados como quesito  habilitatório,  ou  seja,  a  Administração  pode  exigir,  como
efe vamente o fez, o que atende de forma rigorosa a legalidade e  contempla o princípio que impõe a  Administração PRESERVAR A ISONOMIA E
ESTIMULAR A MAIOR COMPETITIVIDADE POSSÍVEL SEGUNDO OS DITAMES DO ART. 3° DA LEI 8.666/93

Por fim, afirma que "os atestados apresentados pela Recorrida são compa veis ao objeto e atenderam na integra o edital, razão pela qual é irretocável a
r.decisão proferida pela Ilustre Pregoeira, que declarou a Recorrida vencedora do certame".

4. JULGAMENTO

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
1186/2019  (7995346)  e  Memorando.SEJUSP/DCO.nº  1210/2019  (8104963),  considerando  que  os  argumentos  apresentados  pela  recorrida  e  recorrente
tratavam exclusivamente de questões a nentes ao setor de nutrição.

Em resposta, conforme Memorando.SEJUSP/DNU.nº 239/2019 (8129375), a Diretoria de Nutrição apresentou a seguinte manifestação:

O Presente processo licitatório possui como objeto o fornecimento de refeições aos servidores e presos do Presídio de Itajubá e Presídio de Santa Rita do
Sapucaí, totalizando 2.346,30 refeições diárias1. Nessa linha, para comprovação da ap dão técnica, seria necessário que o licitante vencedor da fase de
lances apresentasse atestados de capacidade técnica com o quan ta vo mínimo de 50% do objeto licitado, no caso em tela, 1.173,15 refeições diárias1,
conforme o item IX, subitem 1.1 do Termo de Referência, anexo I do edital.

1.1.       Comprovação de ap dão para desempenho de a vidade per nente e compa vel em quan dade (pelo menos 50% [cinquenta
por cento] do quan ta vo licitado), caracterís cas e prazos iguais  ao objeto da licitação. A referida comprovação se dará com a
apresentação de 1 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, com no mínimo 1 (um) ano concluso de prestação de serviço,
emi do por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionistas – CRN -, que
comprove a ap dão para desempenho a contento de fornecimento de refeições e/ou lanches.

Assim sendo, a empresa SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, apresentou para habilitação toda a documentação per nente, dentre eles,
Atestados  de  Capacidade  Técnica  (7775421)  que  atenderam  as  caracterísƟcas, quanƟdades  e  prazos  do objeto  licitado,  conforme  apresentado  
no quadro demonstra vo, vejamos:

Atestados Data de início do
contrato

Data do término do
contrato

Emissão do
Atestado

Período
QuanƟtaƟvo de

refeições
fornecidas/dia1

Centro de Detenção Provisória de Viana II 17/07/2014 30/06/2017 25/08/2015 1 ano
concluso

2860
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Penitenciária Estadual de Vila Velha III 31/07/2014 29/07/2017 25/08/2015 1 ano
concluso 1365

Centro de Detenção Provisória de Marataízes 05/02/2014
03/02/2017

25/08/2015
1 ano

concluso 926

Penitenciária Regional de Linhares 10/06/2014 16/08/2017 25/08/2015 1 ano
concluso 1086

Centro de Detenção Provisória de Aracruz 18/12/2013 16/12/2016 25/08/2015
1 ano

concluso 994

Hospital Estadual São José do Calçado 06/04/2016 04/2019 22/05/2019 1 ano
concluso

324

Centro de Atendimento Psiquiátrico “Dr. ArisƟdes A.
Campos 06/04/2016 04/2019 22/05/2019

1 ano
concluso 134

Hospital Geral de Linhares 06/04/2016 27/08/2018 27/08/2018 1 ano
concluso

410

Hospital Antônio de Bezerra Farias 06/04/2016 04/2019 22/05/2019
1 ano

concluso 417

Unidade Integrada Jerônimo Monteiro 06/04/2016 04/2019 31/05/2019 1 ano
concluso

137

Hospital InfanƟl Nossa Senhora da Glória 14/04/2015 10/10/2015
01/08/2015

Não possui 1 ano concluso

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Cachoeiro 06/04/2016 04/2019 22/05/2019 1 ano
concluso

52

1Para o cálculo do quan ta vo das refeições fornecidas u lizamos a Resolução CFN nº 600/2018, que define que uma grande refeição (almoço e jantar)
equivale a dez pequenas refeições (desjejum, lanche e lanche noturno). Desta forma, divide-se o total das pequenas refeições por 10 e soma com as
grandes refeições, totalizando o quan ta vo diário.
 Desse modo, é possível verificar no quadro apresentado, que os atestados apresentados pela licitante SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
EIRELI  ,  atendem aos requisitos  editalícios,  portanto,  são  válidos  para  o  certame  em comento.  Importante  informar  que  do  total  de  atestados  
relacionados, somente o emi do pelo Hospital Infan l Nossa Senhora da Glória não possui 1 ano concluso de prestação de serviços, não podendo ser
considerado no somatório dos quan ta vos de refeições.

Nessa linha, segue a demonstração detalhada da análise técnica, na qual os atestados dida camente  foram separados em grupos em razão do período
de fornecimento concomitante:

Grupo  1:  Centro  de  Detenção Provisória  de  Viana  II;  Penitenciária  Estadual  de  Vila  Velha  III;  Centro  de  Detenção  Provisória  de  Marataízes;
Penitenciária Regional de Linhares; Centro de Detenção Provisória de Aracruz, resultando em um total de 7.231 refeições diárias. Comprovando assim,
o mínimo de 50% do quan ta vo licitado (1.173,15 refeições diárias).

Grupo 2: Hospital Estadual São José do Calçado; Centro de Atendimento Psiquiátrico “Dr. ArisƟdes A. Campos; Hospital Geral de Linhares; Hospital
Antônio de Bezerra Farias; Unidade Integrada Jerônimo Monteiro e Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Cachoeiro, totalizando 1.474 refeições
diárias. Comprovando assim, o mínimo de 50% do quan ta vo licitado (1.173,15 refeições diárias).

Per nente esclarecer, que o somatório total das refeições apresentadas nos atestados de capacidade técnica foram somados em razão da concomitância
dos períodos de fornecimento, conforme disposto no Item IX, subitem 1.1.1 do Termo de Referência, anexo I do edital.

1.1.1. Os quan ta vos apresentados nos atestados de capacidade técnica poderão ser somados, desde que os contratos que lhes
deram origem tenham sido executados de forma concomitante, nos termos da Portaria TCU 128/2014.
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 Assim sendo, restou demonstrado que os atestados cumpriram às exigências es puladas em edital, quanto à quan dade, caracterís cas e prazos
compa veis com o objeto licitado,  portanto, reafirma-se que não há vícios que desabonem a documentação técnica atestada para o presente processo
licitatório. Ademais, todos os atestados estão devidamente registrados no Conselho Regional de Nutricionistas – CRN, o que os tornam válidos para o
presente processo licitatório.

 Quanto ao prazo mínimo de 1 (um) ano concluso de prestação de serviços previsto em edital, esclarecemos que este é decorrente da necessidade
da  Administração Pública em adotar cautelas razoáveis visando proporcionar o fornecimento con nuo, resguardando-se de contratar empresas privadas
sem condições técnicas de cumprir as cláusulas contratuais em sua plenitude, a fim de garan r operacionalmente o serviço diante da essencialidade do
contrato. Assim, atrelar tal prazo ao término do contrato que deu origem aos atestados de capacidade técnica não é razoável, além de não possuir
amparo  legal,  haja  vista  o  Acórdão  nº  1.214/2013-TCU-Plenário  -  que  leciona  sobre  a  legalidade  de  consignar  no  instrumento  convocatório
a apresentação de atestados expedidos após decorrido 1 (um) ano da contratação do serviço.

Item 132 - Dessa forma, é prudente consignar no instrumento convocatório algumas restrições à apresentação de atestados, tais
como: obrigatoriedade de o  licitante  disponibilizar todas as informações necessárias à  comprovação da licitude dos documentos
apresentados; exigência de terem sido expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua
execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, somente aceito mediante a apresentação do contrato.
(...)

Nessa conjuntura, a narra va da recorrente sobre o fato dos atestados apresentados estarem "eivados de vícios", pelo mo vo que foram emi dos antes
de decorrido o término da contratação é totalmente desarrazoada, haja vista que demonstraram a capacidade e exper se da recorrida exigida em edital,
somada a declaração do emitente  afirmando que as  cláusulas contratuais  foram cumpridas  sa sfatoriamente.

Além disso, mesmo que a alegação supracitada fosse per nente, os atestados descritos no grupo 2, foram emi dos após a conclusão do contrato e
atenderam aos requisitos editalícios, portanto não há o que se falar em documentação viciada.

Oportunamente,  cabe esclarecer  que as alegações do presente recurso,  quanto as alterações do instrumento convocatório, tratam-se de matérias
per nentes a fase de impugnação do edital. Portanto não podem ser u lizadas na instrumentação do presente recurso.

Desta feita, reafirmamos que a empresa SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI apresentou  ap dão técnica a contento para atender
o Presídio de Itajubá e Presídio de Santa Rita do Sapucaí, consoante às exigências editalícias, não restando qualquer vício na análise técnica dessa
diretoria. Dessa forma tal recurso não merece acolhimento.

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

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Desta forma, torna-se comprovado que a empresa  SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI atendeu todos os requisitos habilitatórios  exigidos no
Edital Licitatório 147/2019. 

Isto posto, e solidificado nos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento obje vo, esta Pregoeira NÃO CONHECE do
recurso interposto e mantém a decisão que HABILITOU a  SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.

5. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante  o  exposto,   firmado  nas  razões  de  fato  e  de  direito  consubstanciados,  esta  Pregoeira  propõe  pela  con nuidade  da decisão  de  HABILITAÇÃO da
empresa SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - 32.441.297/0001-17 no Pregão Eletrônico nº 147/2019 cujo objeto é fornecimento con nuo de refeições e
lanches prontos, na forma transportada, às Unidades Prisionais  do Lote 212: Presídio de Itajubá e Presídio de Santa Rita do Sapucaí,  em lote único, assegurando uma
alimentação balanceada e em condições higiênico - sanitárias adequadas, nos termos do art. 9ª, inc. XIII do Decreto 44.786/08.

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

Coordenadoria de Planejamento Gestão e Finanças
Secretaria de Estado de Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Coordenador (a), em 14/10/2019, às 15:24, 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 8247774 e o código CRC 37F2306E.

Referência: Processo nº 1450.01.0055165/2019-51 SEI nº 8247774
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPACHO 

Referência: Processo nº 1450.01.0055165/2019-51

Assunto: Julgamento de Recurso Administra vo

Pregão Eletrônico 147/2019 - Objeto: Fornecimento con nuo de refeições e lanches prontos, na forma
transportada, às Unidades Prisionais do Lote 212: Presídio de Itajubá e Presídio de Santa Rita do Sapucaí,
em  lote  único,  assegurando  uma  alimentação  balanceada  e  em  condições  higiênico  -  sanitárias
adequadas. As refeições deverão ser des nadas a presos e servidores públicos a serviço nas Unidades.

A Secretaria  de Estado de Jus ça e  Segurança Pública,  neste  ato  representada pela  Sr.
Subsecretário  de  Gestão  Administra va,  Logís ca  e  Tecnologia,  Wilson  Gomes  da  Silva  Júnior,  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  (8247774),  CONHEÇO  o  recurso  administra vo  interposto  pela
empresa HR REFEIÇÕES LTDA, CUJO CNPJ É 05.905.254/0001-72, entretanto, quanto ao mérito, NEGO-
LHE  PROVIMENTO e  mantenho  a  r.  decisão  que  declarou  habilitada  a  empresa   SABOR  ORIGINAL
ALIMENTAÇÃO  E  SERVIÇOS  EIRELI  -  32.441.297/0001-17 no  Pregão  147/2019  por  seus  próprios
fundamentos.

Wilson Gomes da Silva Júnior

Subsecretário de Gestão Administra va, Logís ca e Tecnologia

Secretaria de Estado de Jus ça de Segurança Pública
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Documento assinado eletronicamente por Wilson Gomes da Silva Junior, Subsecretário de Gestão
AdministraƟva, LogísƟca e Tecnologia, em 14/10/2019, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 8293599 e o código CRC 43E7C846.
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