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PROCESSO Nº 1690.01.0003744/2019-24

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019

PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019 -  Objeto: Preparação,  produção e  fornecimento  con nuos de refeições e lanches,  na forma
administrada,  dentro  das instalações da Unidade Socioeduca va (US): Centro Socioeduca vo Divinópolis,  assegurando uma
alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas.

1. DOS FATOS

Trata-se de análise do Recurso Administra vo e Contrarrazões, interpostos pela empresa  Nutridores Refeições
Cole vas LTDA e  Falcão Alimentos Eireli ME respec vamente.

No  dia  05  de  julho  de  2019,  às  15h14min17s, a  proposta  do  fornecedor  Falcão  Alimentos  Eireli  ME,  CNPJ
05.893.299/0001-74,  foi  aceita  e,  após comprovado que  seus documentos habilitatórios  estavam conforme estabelecido  no
Edital Licitatório 31/2019,  a empresa foi habilitada.

Face  à  habilitação,  a  pregoeira  Ana  Carolina  Nascimento  Souza,  oportunizou  aos  par cipantes  o  direito  de
manifestarem sua intenção de recorrer. Dessa forma, nos termos do subitem 9.1. do Edital 31/2019, 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 "Nutridores Refeições
Cole vas LTDA", cujo CNPJ é 17.813.148/0001-48, exteriorizou a intenção de interpor recurso para o lote, conforme descrição
cadastrada no Portal de Compras de MG: "A habilitação deve ser revista e convocado o segundo colocado uma vez que o Balanço
Patrimonial indica vícios graves de manipulação de dados para a formação de índices. O mencionado documento contábil não
respeita as normas brasileiras de contabilidade e sua habilitação, caso seja realizada, estará violando o regramento jurídico e
ensejará a impetração de Mandado de Segurança".

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 10 de julho de 2019

Em defesa, a empresa Falcão Alimentos Eireli ME apresentou suas contrarrazões tempes vamente no dia 15 de
julho de 2019.

2. DA TEMPESTIVIDADE

O subitem 9.1 do Edital 31/2019 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.(grifo nosso)

Logo,  foi  concedido  a  empresa  recorrente  o  prazo  de  03  (três)  dias  úteis  para  que  encaminhasse  as  razões
recursais, prazo finalizado em 10/07/2019, como também igual prazo para que os demais licitantes enviassem as contrarrazões,
prazo finalizado em 15/07/2019.
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A empresa Nutridores Refeições Cole vas LTDA apresentou suas razões no dia 10/07/2019 às 15:29, conforme
e-mail anexo (6086415), e a empresa Falcão Alimentos Eireli ME apresentou suas contrarrazões no dia 15/07/2019 às 22:29,
conforme e-mail (6186615), ambas tempes vamente.

3. DOS RECURSOS

3.1. DAS RAZÕES DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA NUTRIDORES REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA

Requer a empresa Nutridores Refeições Cole vas LTDA:

Requer seja a empresa FALCÃO ALIMENTAÇÃO EIRELI, desclassificada e inabilitada do processo licitatório
em questão por estar acima comprovado o não atendimento aos requisitos de qualificação técnica (CRQ e
CRC com forma societária em desacordo com a realidade),  bem como a ilegalidade na elaboração dos
demonstra vos contábeis além de haver diversos documentos que não atendem aos requisitos do Edital.

A recorrente expõe que a empresa Falcão não atendeu os requisitos formais estabelecidos no Edital Licitatório,
pois  afirma que "seus demonstra vos contábeis não estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e ainda porque
a composição dos demonstra vos caracteriza omissão de dados, em tese, na busca de consecução de índices posi vos exigidos
pelo certame". Fundamenta que "a não classificação e organização das contas de forma correta pode ensejar à apuração de
índices errôneos, contribuindo para uma forçosa habilitação da empresa", indica incorreções nos lançamentos de algumas contas
no Balanço Patrimonial,  tais  como "bens de terceiros  -  comodato",  "estoque de mercadorias" ,   "receitas bruta de vendas"
"passivo tributário" e "caixa" e ainda  aponta que a análise de índices está em desacordo com o Edital, visto que "o resultado
apresentado foi dado em PERCENTUAL o que torna incorreta tal apuração de índices".

Conjuntamente, fundamenta seu pedido alegando que a recorrida está "irregular" perante ao Conselho Regional
de Nutricionistas da 9° Região uma vez que, conforme úl ma alteração contratual, a empresa Falcão alterou sua razão social e
enquadramento  societário  de  sociedade  limitada  para  Empresa  Individual  de  Responsabilidade  Limitada-  EIRELI,  mas  não
solicitou atualização dos seus dados na Cer dão de Registro e Quitação - CRC - junto a  referida CRN, devendo ser considerada
inválida, in verbis:

A licitante recorrida juntou aos autos do processo licitatório CRQ – Cer dão de Registro e Quitação emi da
pelo  CRN-9  sob  a  forma  societária  LTDA,  em  desacordo  com  a  realidade.  Apesar  de  parecer  mero
formalismo, a  mencionada CRQ traz em seu  corpo que  a mesma será  considerada INVÁLIDA havendo
alterações  cadastrais,  senão vejamos  trecho extraído  do  próprio  documento:  “QUALQUER  ALTERAÇÃO
OCORRIDA,  EM UM OU  MAIS  DADOS CADASTRAIS  DA EMPRESA,  APÓS A EMISSÃO DESTA CERTIDÃO,
TORNA A MESMA INVÁLIDA.”

Ademais, declara que o mesmo ocorre no Cer ficado de Registro Cadastral do Fornecedor - CRC, onde ainda a
empresa consta como sociedade empresária.

3.2 DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA FALCÃO ALIMENTAÇÃO EIRELI

Em  defesa,  a  empresa  Falcão  Alimentos  Eireli  ME  apresentou  contrarrazões  requerendo  que  seja  negado
provimento ao recurso interposto pela empresa Nutridores Refeições Cole vas LTDA e que seja man da sua habilitação, devendo
ser declarada vencedora do certame.

A recorrida afirma que, conforme 33ª Alteração Contratual registrada da JUCEMG EM 17/01/2019, alterou sua
forma societária de Sociedade Empresária Limitada (LTDA) para empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), e que
essa alteração foi imediatamente informada ao Conselho Regional de Nutricionistas da 9° Região, e ainda argumenta:

Em que pese a primeira CRQ apresentada constar o nome da empresa FALCÃO ALIMENTOS LTDA, tal fato
consiste em erro, que foi imediatamente informado ao CRN, conforme e-mail (documento anexo) a úl ma
alteração contratual da empresa foi informada ao CRN, assim como o erro nos dados cadastrais na CRQ.
Além disso, após diligência feita por Vossa Senhoria, foi apresentada a CRQ corrigida, emi da pelo próprio
CRN, com os dados da empresa já atualizados na base de dados do referido conselho.

Expõe também, que foram feitas tenta vas para regular sua razão social no CAGEF/SEPLAG contudo, conforme
informações do próprio sistema e que foram anexadas no corpo das contrarrazões, a tenta va foi frustrada pois os dados são
recuperados  diretamente  da  base  de  dados  da  JUCEMG.  Alega  que  os  dados  "da  empresa  estão  corretos  em  todos  os
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documentos apresentados, na JUCEMG, perante as Receitas Federal e Estadual, portanto, correta sua habilitação".

Quanto as questões levantadas a respeito do Balanço Patrimonial, a empresa Falcão Alimentos Eireli ME ressalta
que:

As demonstrações contábeis refletem a realidade, conforme se segue:

2.3.1.Classificação e Organização das Contas

A não classificação e organização das contas na forma da Lei 11.941 /2009, não ensejaram na apuração de
índices errôneos, uma vez que os mesmos seriam superiores ao presente.

2.3.2.Bens em Comodato

O bem em comodato aparece no ATIVO como “Bens Recebidos em Comodato“ e no PASSIVO como “Bens
em Comodato a Devolver”, deixando esclarecido que o mesmo foi lançado conforme a lei e poderá ser
devolvido a qualquer momento e com garan a de gratuidade do contrato (não oneroso).

2.3.3. Estoque de Mercadorias

Em 31/12/2018 a empresa Falcão apresentou o estoque de R$310,25. O registro do baixo saldo do valor de
Estoque de Mercadoria é devido ao ramo que a empresa opera “ fornecimento de alimentação e lanches”
seus insumos são adquiridos diariamente para evitar uma perda excessiva de estoque.

2.3.4. Receita Bruta de Vendas

A Receita Bruta de Vendas conforme as notas fiscais emi das em 2018 foi R$786.436,37, após a dedução
das Devoluções de Vendas apresenta o saldo de Receita de Vendas de R$785.924,37.

2.3.5. Custo das Mercadorias Vendidas

O  cálculo  do  Custo  das  Mercadorias  Vendidas  foi  realizado  em  conformidade  com  a  documentação
apresentada.

2.3.6. Índices Patrimoniais

Como as fórmulas e valores foram extraídos de forma correta, o ocorrido com o resultado apresentado em
percentual dos Índices Patrimoniais foi uma situação esporádica, uma vez que o símbolo % (Percentual)
não  iria  afetar os  resultados dos cálculos.  Como é  u lizada  uma planilha  com  toda configuração das
fórmulas formatadas, neste caso acabou sendo impresso que maneira incorreta.

2.3.7.Passivo Tributário

O Passivo Tributário da empresa Falcão foi totalmente parcelado em 28/01/2019.

2.3.8. Caixa e Conta Bancária

O Caixa está com saldo alto referente aos recebimentos de contratos anteriores.

A  conta  bancária  está  zerada  porque  a  mesma  é  u lizada  exclusivamente  para  recebimentos  da
Administração  Pública  Estadual,  ao  ser  creditado  a  quan a  referente  ao  contrato  imediatamente  o
dinheiro  é des nado aos fornecedores e  colaboradores assim consequentemente  ficando o  com saldo
zerado. Por isso a conta bancária não está sendo demonstrada no Balanço Patrimonial em 31/12/2018.

Esclarecidos  todos  os  ques onamentos  feitos  pela  empresa  Recorrente,  resta  claro  que  o  balanço
patrimonial  está  de  acordo  com  a  lei  e  comprova  a  capacidade  financeira-econômica  da  empresa,
portanto, corretamente habilitada neste certame.

Por fim, conclui que atendeu todos os requisitos exigidos pelo Edital e solicita que seja negado provimento ao
recurso interposto.

4 - JULGAMENTO

Primeiramente, a pregoeira tular do certame, Sra. Ana Carolina Nascimento Souza, nos termos do art. 9°, § 1º,
inciso I do Decreto Estadual 44.786/2008, realizou diligência junto à empresa Falcão Alimentos Eireli ME, no dia 03 de junho de
2019,   através do e-mail   (5324595),  visando sanar  a  divergência  de  enquadramento  societário  encontrada  na Cer dão de
Registro e Quitação - CRQ (5251948, pag 52):

§ 1º É facultado ao pregoeiro, no interesse da Administração:

I  -  em  qualquer  fase  da  licitação,  promover  diligência  des nada  a  esclarecer  ou  complementar  a
instrução do processo;
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Em resposta à diligência,  a empresa Falcão encaminhou a Cer dão de Registro e Quitação válida (5324840) com
sua razão social atualizada para FALCÃO ALIMENTOS EIRELE - ME, através do e-mail (5324595) (5324840) no mesmo dia em que
foi efetuada a solicitação. Diante disso e após análise de todos os documentos rela vos à qualificação técnica, a Nutricionista
Brenda Luana Cassimiro Alves Pinto emi u Parecer Técnico 45 (5495189) conclusivo e favorável a habilitação técnica da licitante,
o qual destaco a citação abaixo:

No  que  tange  aos  documentos  comprobatórios  referente  a  Qualificação  Técnica  (5252336),  após
esclarecimentos prestados pelo Conselho Regional  de Nutrição  da 9ª região, e processo de Diligências
(5324595, 5324840 e 5325085), constatou-se que os documentos estão a contento para avaliar a Proposta
Comercial.  Informo  ainda  que  a  empresa  possui  Capacidade  Técnica  comprovada
pelo  Atestado apresentado no  que  se  refere  ao  quan ta vo para  fornecer refeições  e  lanches a este
Centro Socioeduca vo.

Visto isso, é importante destacar que a diligência trata-se de prerroga va do pregoeiro e possui a finalidade de
buscar a proposta mais vantajosa pela Administração, bem como a aplicação do formalismo moderado nos certames licitatórios
ponderado  com  o  princípio  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório.   Assevero  ainda  que  a  promoção  de  diligência  é
incen vada pelo próprio Tribunal de Contas da União e chega indicar a obrigatoriedade da realização de diligências antes do
estabelecimento do juízo pela desclassificação ou inabilitação do licitante.

Neste sen do, dispõe as seguintes deliberações do TCU:

É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo edital, quando a
documentação  entregue  con ver  de  maneira  implícita  o  elemento  supostamente  faltante  e  a
Administração  não  realizar  a  diligência  prevista  no  art.  43,  §  3º,  da  Lei  8.666/93,  por  representar
formalismo exagerado, com prejuízo à compe vidade do certame. (Acórdão 1795/2015 – Plenário)

Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, especialmente dúvidas
que envolvam critérios e atestados que obje vam comprovar a habilitação das empresas em disputa, o
responsável  pela  condução do  certame deve  promover diligências  para  aclarar os  fatos e  confirmar o
conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de decisão da Administração (art. 43, § 3º,
da Lei 8.666/1993). (Acórdão 3418/2014 – Plenário)

Imperioso ressaltar ainda o posicionamento do Professor Marçal Justen Filho quanto o poder-dever da autoridade
julgadora em u lizar diligência para esclarecer ou sanar dúvidas:

A realização da diligência não é uma simples “faculdade” da Administração, a ser exercitada segundo juízo
de  conveniência  e  oportunidade.  A  relevância  dos  interesses  envolvidos  conduz  à  configuração  da
diligência como um poder-dever da autoridade julgadora. Se houver dúvida ou controvérsia sobre fatos
relevantes para a decisão, reputando-se insuficiente a documentação apresentada, é dever da autoridade
julgadora adotar as providências apropriadas para esclarecer os fatos. Se a dúvida for sanável por meio de
diligência  será  obrigatória  a  sua  realização.”(Marçal  Justen  Filho,  Comentários  à  Lei  de  Licitação  e
Contratos Administra vos, 16ª ed, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2014, pág. 804.)

Logo, não há óbice quanto a diligência realizada.

Por conseguinte, insta salientar que os argumentos apresentados pela recorrente, em sua maioria, tratam-se de
questões técnicas a nentes ao setor de nutrição e área contábil e por este mo vo as razões e contrarrazões de recurso foram
direcionadas ao setores citados através dos  Memorandos 295 (6086465) e 300 (6186750), com o intuito de subsidiar o exame
dos recursos por esta Pregoeira e seu encaminhamento à Autoridade Competente, com fundamento no art. 9°, § 1º, inciso II do
Decreto Estadual 44.786/2008 .

Em  resposta  a  provocação  encaminhada,  foi  recebido  no  dia  19/07/2019,  Memorando.SEAP/DNU.nº
14/2019 (6226062) da Diretoria de Nutrição, manifestando da seguinte forma:

[...]

Ante ao exposto, reafirma-se que a empresa  FALCÃO ALIMENTOS EIRELI - ME , apresentou CRQ válida,
tornando-se  habilitada para o pregão 31/2019.  Cumpre  frisar,  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. (grifo nosso)

[...]

Em relação aos apontamentos levantados pela a recorrente a respeito do Balanço Patrimonial, o contador Marcus
da  Silva  Resende  emanou a  Nota Técnica nº 12/SESP/DCC/2019 (6251600),  da  qual  destaco  o seguinte posicionamento  de
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mérito:

As questões ora levantadas  não são inerentes à competência deste profissional contabilista, bem como
desta Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública, haja vista que os documentos apresentados
atenderam as exigências do edital. A análise realizada pelo contabilista restringe-se ao Balanço Patrimonial
e Demonstrações Contábeis  o  úl mo exercício,  já  exigíveis  e  apresentados na forma da lei,  registrado
na Junta  Comercial  do Estado de Minas Gerais-JUCEMG, sob o  número de auten cação 99669683 em
30/04/2019,  assinado   pelo  profissional   contábil  habilitado e  sócio  da  empresa,  comprovando a  boa
situação financeira, estando os documentos em consonância com o exigido nos itens 8.5.1, 8.5.2,8.5.3 e
8.5.6.

Por equívoco, os índices foram apresentados em percentual. Porém, sua apuração  estão em consonância
com os valores apresentados no Balanço Patrimonial, mantendo o mesmo resultado, o que demonstra que
 os índices de Liquidez Geral ,  Solvência Geral e Liquidez Corrente, são  maiores que 1.

Contudo, não podemos nos furtar de relembrar de quem é a responsabilidade pelos dados inseridos no
referido  Balanço  Patrimonial  e  Demonstrações  Contábeis,  conforme  as  Normas  Brasileiras  de  
Contabilidade:

Desde que legalmente habilitado para o exercício da profissão como Técnico Contábil ou Contador, o
tular da empresa individual, o sócio, acionista ou diretor da sociedade pode assinar as demonstrações

financeiras da empresa e assumir a responsabilidade pela escrituração.(§ 2º do art. 268 do RIR/99).

RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS

Os  contabilistas,  dentro  do  âmbito  de  sua  atuação  e  no  que  se  refere  à  parte  técnica,  serão
responsabilizados, justamente com os seus cons tuintes, por qualquer falsidade dos documentos que
assinarem e pelas irregularidades de escrituração pra cados no sen do de fraudar o Imposto de Renda (
§ 1º do art. 819 do RIR/99).

Diante de todo o exposto, salvo melhor juízo, este contabilista é favorável pela con nuidade da empresa
supra citada nesse certame. Salientamos que, o Parecer Contábil está em consonância com os documentos
analisados conforme exigências do edital, considerando também esse aspecto,  o art.5º-A da Lei 8.666, de
21.06.1993, determina que as normas de licitações e contratos devem oferecer tratamento diferenciado e
favorecido  às  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  na  forma  da  lei,  incluído  pela  Lei
Complementar  nº  147,  de  07.08.2014,  que,  aliás,  nada  mais  fez  do  que  consolidar  a  disciplina  de
favorecimento já contemplada na Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006. 

Logo, consubstanciado com os pareceres das áreas, con nua-se comprovada a qualificação técnica e econômico-
financeira da empresa Falcão Alimentos Eireli ME.

Por  fim, no  que diz  respeito  à  apresentação do  Cer ficado de  Registro  Cadastral  do  Fornecedor  -CRC como
subs tuto de documentos exigidos para o certame, trata-se de entrega facultada pelo licitante, ou seja, pode o licitante optar
ou não pela entrega do CRC, conforme descrito no subitem 8.8.1 e seguintes do Edital Licitatório, assim vejamos:

8.8.1 O licitante que possuir o Cer ficado de Registro Cadastral (CRC) emi do pela Unidade Cadastradora
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG  poderá apresentá-lo como subs tuto de
documento dele constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade em vigor no
CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal não poderá ser u lizado,
devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.

8.8.1.1 Constando do CRC qualquer documento com o prazo de validade vencido, será assegurado
ao fornecedor o direito de encaminhar o documento via e-mail, no prazo máximo informado no item
7.3.9.

8.8.1.2  Serão  analisados  no  CRC  somente  os  documentos  exigidos  para  este  certame,  sendo
desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.
(grifo nosso)

Além disso, o art. 19 do Decreto 47.524 de 06/11/2018 dispõe que:

Art.  19  –  A  apresentação do  CRC  não  exime  o  responsável  pela  contratação  de  verificar  e  nem o
fornecedor de apresentar os documentos exigidos que:

I – es verem com sua validade expirada no CRC;

II – não foram apresentados pelo fornecedor para o cadastramento;

III – não compõem o rol de documentos do cadastro.
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Parágrafo  único  –  Os  editais  de  licitação  deverão  conter  cláusula  que  permita  a  comprovação  das
condições de habilitação por meio da apresentação do CRC, nos termos do § 3º do art. 32 da Lei Federal nº
8.666, de 1993.

Visto isso, em que pese o CRC constar a forma societária desatualizada da empresa Falcão como LTDA, o licitante
apresentou registro de Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada registrado na Junta comercial sob o
número 31600700343, em data de 25/01/2019, em conformidade com o exigido no item 8.3.3 do instrumento convocatório.

Ademais, o Cadastro de Inscrição e de Situação  Cadastral - CNPJ da Falcão Alimentos Eireli registrado no sistema
Portal de Compras confere com o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, conforme demonstrado a seguir:

SEI/GOVMG - 6170929 - Relatório https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...
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Não  obstante,  como  diligência,  esta  pregoeira  realizou  novamente  consultas  para  verificar  eventual
descumprimento  das  condições  de  par cipação  da  empresa,  especialmente  quanto  à  existência  de  sanção  que  impeça  a
par cipação no certame ou a futura contratação, verificou também a regularidade jurídica e qualificação fiscal e trabalhista, que
seguem anexas a este julgamento .

Desta  forma,  torna-se  comprovado  que  a  empresa  Falcão  Alimentos  Eireli  ME  atendeu  todos  os  requisitos
habilitatórios  exigidos no Edital Licitatório 31/2019. 

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  FALCÃO
ALIMENTOS EIRELI ME.

4.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Ante  o  exposto,   firmado  nas  razões  de  fato  e  de  direito  consubstanciados,  esta  Pregoeira  propõe  pela
con nuidade da decisão de HABILITAÇÃO da empresa FALCÃO ALIMENTOS EIRELI ME - CNPJ  05.893.299/0001-74 - no Pregão
Eletrônico  nº  31/2019  cujo  objeto  é  preparação,  produção  e  fornecimento  con nuos  de  refeições  e  lanches,  na  forma
administrada,  dentro  das instalações da Unidade Socioeduca va (US): Centro Socioeduca vo Divinópolis,  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 Suplente - Pregão 31/2019

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

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Pregoeira - Coordenadora do Núcleo de Licitação, em
22/07/2019, às 11:02, 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
6170929 e o código CRC 686AB8C6.

Referência: Processo nº 1690.01.0003744/2019-24 SEI nº 6170929
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPACHO 

Procedência: Despacho Decisório 

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

Assunto:  Julgamento de Recurso - Pregão 31/2019

DESPACHO

A Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças, neste ato representada pelo Sra.
Le cia  Resende  Pre ,  vem  apresentar  sua  decisão  sobre  a  decisão  do  recurso  interposto  pela
empresa  Nutridores Refeições Cole vas LTDA, em epígrafe, pelos mo vos abaixo expostos:

I – DA DECISÃO

Após análise dos autos, ra fico os termos apresentados pela pregoeira, a Sr.ª Francielle de
Souza Florido, conforme Julgamento de Recurso/SESP/NULIC/2019 (6170929), decido pela con nuidade
da decisão de HABILITAÇÃO da empresa FALCÃO ALIMENTOS EIRELI ME - CNPJ  05.893.299/0001-74 - no
Pregão Eletrônico nº 31/2019, cujo objeto é preparação, produção e fornecimento con nuos de refeições
e  lanches,  na  forma  administrada,  dentro  das  instalações  da  Unidade  Socioeduca va
(US):  Centro SocioeducaƟvo  Divinópolis,  assegurando  uma  alimentação  balanceada  e  em  condições
higiênico-sanitárias adequadas, nos termos do art. 8, inc. VII do Decreto 44.786/08 e art. 49 da Lei nº
8.666/93.

Leơcia Resende Preƫ

Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças   
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Belo Horizonte, 19 de julho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por LeƟcia Resende Preƫ, Coordenadora de Planejamento,
Gestão e Finanças, em 22/07/2019, às 11:45, 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 6293281 e o código CRC BBFFE20C.
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Ana Carolina Nascimento Souza (SESP)

De: patricia@nutridores.com.br
Enviado em: quarta-feira, 10 de julho de 2019 15:29
Para: SESP - LICITAÇÃO
Assunto: Razões de recurso pregão 31/2019

 

Prezados , 
  
A Nutridores Refeições Coletivas , vem por meio deste , encaminhar razões de recurso referente ao 
pregão 31/2019. 
  
Aproveita para informar que também anexo o arquivo das razões de recurso no portal de compras 
conforme edital . 
  
Favor acusar recebimento  
  
Atenciosamente  



1

Ana Carolina Nascimento Souza (SESP)

De: patricia@nutridores.com.br
Enviado em: quarta-feira, 10 de julho de 2019 15:36
Para: SESP - LICITAÇÃO
Assunto: Fwd: Razões de recurso pregão 31/2019
Anexos: Recurso pregão 31 2019 SSPMG.pdf

 

 

Prezados , 
  
A Nutridores Refeições Coletivas , vem por meio deste , encaminhar razões de recurso referente ao 
pregão 31/2019. 
  
Aproveita para informar que também anexo o arquivo das razões de recurso no portal de compras 
conforme edital . 
  
Favor acusar recebimento  
  
Atenciosamente  

  

 



 

 

 

1 
 

À 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A/C PREGOEIRA ANA CAROLINA NASCIMENTO SOUZA 

 
 

 
REF: Recurso Administrativo  

Pregão Eletrônico/Tipo Menor Preço  

Processo Nº. 31/2019  
 

 

 

 

 NUTRIDORES REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, CNPJ nº 17.813.148/0001-48, 

sediada na Praça Prefeito Mário Carneiro 1406, Centro, Dores do Indaiá-MG, CEP: 

35.610-000, por sua sócia administradora abaixo assinada, vem à presença de Vossa 

Senhoria, tempestivamente com fulcro no item 9.1 do edital de licitação processo em 

epígrafe, interpor: 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que julgou habilitada a 

licitante FALCÃO ALIMENTOS EIRELI, apresentando as razões de sua irresignação. 
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1- DOS FATOS 

 

 Trata-se de Pregão Eletrônico, Tipo Menor Preço, Processo nº. 31/2019 que 

possui como objeto a Preparação, produção e fornecimento contínuos de refeições e 

lanches, na forma administrada, dentro das instalações da Unidade Socioeducativa 

(US): Centro Socioeducativo Divinópolis, assegurando uma alimentação balanceada e 

em condições higiênico-sanitárias adequadas. 

 A recorrente e outros licitantes participaram do certame supramencionado. 

Sucede que a Comissão de Licitação decidiu por julgar habilitada a empresa FALCÃO 

ALIMENTOS EIRELI, declarando que a mesma atendeu aos requisitos para habilitação 

exigidos no edital acima mencionado. 

 A sessão de lances ocorreu no dia 29 de maio de 2019, tendo sido a licitante 

recorrida ofertado o lance vencedor no valor de R$551.161,00, e foi convocada a 

enviar a documentação necessária a sua habilitação. 

 Porém, como ficará provado adiante, a licitante não atende aos requisitos 

formais exigidos pelo Edital da licitação porque seus demonstrativos contábeis não 

estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e ainda porque a 

composição dos demonstrativos caracteriza omissão de dados, em tese, na busca de 

consecução de índices positivos exigidos pelo certame. Além disso, a recorrida está 

irregular perante o CRN 9ª. REGIÃO, uma vez que sua forma societária é de Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada e seu CRQ está cadastrado como Sociedade 

Empresária Limitada, não espelhando a realidade, o que acontece também no seu 

cadastro no PORTAL DE COMPRAS MG, onde consta como sociedade empresária. 
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1.1 - DA IRREGULARIDADE CADASTRAL NO CRN - 9 

  

1.1.1 DA FORMA SOCIETÁRIA DA RECORRIDA 

 

 A empresa FALCÃO ALIMENTAÇÃO EIRELI, registrada sob tal razão social e 

forma societária EIRELI desde 25/01/2019, adota a forma societária de Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada. Até a mencionada data era uma sociedade 

empresária limitada. 

A licitante recorrida juntou aos autos do processo licitatório CRQ – Certidão de 

Registro e Quitação emitida pelo CRN-9 sob a forma societária LTDA, em desacordo 

com a realidade. Apesar de parecer mero formalismo, a mencionada CRQ traz em seu 

corpo que a mesma será considerada INVÁLIDA havendo alterações cadastrais, senão 

vejamos trecho extraído do próprio documento: “QUALQUER ALTERAÇÃO OCORRIDA, 

EM UM OU MAIS DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA, APÓS A EMISSÃO DESTA 

CERTIDÃO, TORNA A MESMA INVÁLIDA.” 
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Assim sendo, o CRQ apresentado pela licitante recorrida é INVÁLIDO, o que 

caracteriza o não atendimento aos requisitos do edital pela não entrega da 

documentação exigida de forma completa.  

 

1.1.2 DA INCORREÇÃO CADASTRAL NO CRC / SEPLAG 

 

As irregularidades da empresa recorrida continuam no seu cadastro junto ao 

Estado de Minas Gerais. Em que pese a alteração de sua forma societária ter ocorrido 

em janeiro/2019, até a presente data, sua forma societária consta no CRC – SEPLAG 

como LTDA e não como EIRELI, como deveria estar.  
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 1.1.3 – DO BALANÇO PATRIMONIAL 

 A licitante FALCÃO REFEIÇÕES EIRELI apresentou Balanço Patrimonial em 

desacordo com as normas contábeis vigentes. 

 A lei 6404/76, alterada pela lei 11941/2009 bem como a NBC TG-1000 

alteraram a classificação de contas contábeis e a forma de demonstração no Balanço 

Patrimonial senão vejamos: 

Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os 

elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar 

o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. 

             § 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente 

de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes 

grupos: 

                   I – ativo circulante; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 

 II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo 

prazo, investimentos, imobilizado e intangível. (Incluído pela Lei nº 

11.941, de 2009) 

 § 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes 

grupos: 

I – passivo circulante; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 

II – passivo não circulante; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 

2009) 
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III – patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de 

capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em 

tesouraria e prejuízos acumulados. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 

§ 3º Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver 

direito de compensar serão classificados separadamente. 

 

 O Balanço Patrimonial foi claramente realizado de forma incorreta, não 

atendendo ao que determina a legislação ordinária. 

 A não classificação e organização das contas de forma correta pode ensejar à 

apuração de índices errôneos, contribuindo para uma forçosa habilitação da empresa 

no presente certame. 

 Ademais, o Edital exige: “8.5.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis 

do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa ou balanço de abertura, no caso de empresa recém-

constituída, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, mas 

admitida a sua atualização por índices oficiais.” (Nosso destaque) 

 

 Além disso, o documento traz outras incorreções como a inserção de conta 

denominada “BENS DE TERCEIROS - COMODATO” tanto no ATIVO quanto no PASSIVO 

do Balanço Patrimonial de 2018. Os saldos de tal conta aparecem idênticos em ambos 

os lados do balanço, caracterizando grave erro de classificação e, não deixando clareza 

se o lançamento é um direito ou uma obrigação da empresa. A nosso ver, um bem 

recebido em comodato, segundo a melhor técnica contábil, deveria estar lançado 

apenas no ativo, uma vez que corresponde ao valor estimado do direito de uso do 

mencionado bem. Seu lançamento no passivo está incorreto e demonstra a falta de 

critério na realização da escrituração contábil da empresa, culminando na falta de 

apresentação do demonstrativo na forma da lei, como exigido no edital do certame.  
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 Essa é apenas uma das enormes aberrações existentes no dito balanço 

patrimonial  

 

 A licitante também não possui estoque de mercadorias considerável. Registrou 

saldo em 31/12/2018 de apenas R$310,25 valor este insuficiente para custear sequer 

uma fração do dia de fornecimento de alimentação de seus contratos vigentes. Deduz-

se então, que não há registro do estoque de mercadorias, o que fica evidenciado no 

valor constante do custo de mercadorias vendidas constante na DRE, conforme abaixo 

mencionado.  

 

A receita da recorrida em 2018 foi de R$786.436,37 segundo o Demonstrativo 

do Resultado do Exercício, anexo ao Balanço Patrimonial, sendo diferente do que 

consta como Empenhado no Portal de Compras do Estado de MG, o que é até 

compreensível, porém, ter a recorrida uma receita deste valor e ter registrado apenas 

R$10.000,00 como custo de mercadorias é impensável e inadmissível, além de ser 

altamente temerário uma vez que se trata de um valor redondo e claramente “inserido” 

na demonstração sem a real escrituração contábil.  

 

Obteve um resultado contábil com lucro líquido de 65,76% no exercício, o que 

a Administração Pública, bem como todos os concorrentes, sabem que é impensável 

para o ramo. As planilhas de formação de preços dos editais, que a nosso ver, já são 

deveras defasadas e desproporcionais, não deixam passar despercebida tamanha 

aberração. 

 

Os índices apresentados pelo profissional da contabilidade responsável pelo 

BALANÇO PATRIMONIAL estão em desacordo com a exigência. As fórmulas e valores 

foram extraídos de forma correta do mencionado instrumento de demonstração, 

porém, em que pese se tratar de operação de divisão de valores, o resultado 

apresentado foi dado em PERCENTUAL, o que torna incorreta tal apuração de índices.  
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A recorrida possui alto passivo tributário, com valor que chega a quase 

R$450.000,00. Porém, não o quita. De forma no mínimo curiosa, ela possui altíssimo 

retorno em sua atividade, possui cifras milionárias no CAIXA em dinheiro vivo, mas não 

quita os tributos em dia.  

 

 Por derradeiro, a licitante mantinha, segundo o mesmo BALANÇO 

PATRIMONIAL quantia de R$5.104.001,35 em dinheiro no CAIXA. Mais uma 

demonstração de fragilidade, incoerência e não espelhamento da verdade do 

documento, isso porque, apesar de não ser ilegal, não é crível que uma empresa 

mantenha um volume tão grande de dinheiro em caixa e nenhum centavo em conta 

bancária. Isso porque conta bancária a mesma possui, visto que os pagamentos 

realizados pela Administração Pública Estadual somente são realizados mediante 

transferência eletrônica de valores. Mas a contabilidade da empresa não espelha tal 

realidade o que leva a crer que o saldo de sua conta bancária em 31/12/2018 era zero. 

Não havia saldo positivo nem negativo. 

 

 Esta é mais uma das razões que ensejam a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante: o 

Balanço Patrimonial está em desacordo com a lei em vigor e claramente não espelha a 

realidade da empresa. 

 

1.1.4-   DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA: 

 

  Para atender as exigências do item 8.6. do Edital , a recorrida apresentou  

Atestado de Capacidade Técnica da Cadeia Pública de Manhumirim e foi pela Polícia 

Civil de Minas Gerais. 

O mencionado atestado está devidamente averbado no CRN-9, porém, como a 

própria averbação diz, o mesmo somente é válido acompanhado de CRQ válida. 
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Conforme explanação acima, o CRQ apresentado pela licitante é INVÁLIDO por 

não trazer em seu bojo as alterações cadastrais realizadas pela licitante, culminando 

na invalidação do ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  

 

 

2-  DOS PEDIDOS 

 Requer seja a empresa FALCÃO ALIMENTAÇÃO EIRELI, desclassificada e 

inabilitada do processo licitatório em questão por estar acima comprovado o não 

atendimento aos requisitos de qualificação técnica (CRQ e CRC com forma societária 

em desacordo com a realidade), bem como a ilegalidade na elaboração dos 

demonstrativos contábeis além de haver diversos documentos que não atendem aos 

requisitos do Edital. 

Diante de todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso 

administrativo, anulada a HABILITAÇÃO da empresa, sendo convocada a próxima 

empresa licitante emissora do menor lance para envio da documentação necessária à 

sua HABILITAÇÃO. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Dores do Indaiá-MG, 10 de julho 2019. 

 
__________________________ 

Patrícia Cambraia Santos de Melo 
Nutridores Refeições Coletivas Ltda. 
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SESP - LICITAÇÃO

De: Falcão Alimentos <falcaoalimentos@outlook.com>
Enviado em: segunda-feira, 15 de julho de 2019 22:29
Para: SESP - LICITAÇÃO
Assunto: RE: Recurso administrativo
Anexos: contrarrazõe de recurso.pdf; Email – Falcão Alimentos – Outlook (CRN).pdf; 

seplag.pdf

Prezada senhora Pregoeira! 
 
Segue anexo, em tempo, contrarrazões ao recurso administrativo interposto no pregão 31/2019 e 
documentos. 
 
Gentileza acusar recebimento. 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
Falcão Alimentos 
 

De: SESP - LICITAÇÃO <licitacaosesp@seguranca.mg.gov.br> 
Enviado: quinta-feira, 11 de julho de 2019 16:31 
Para: Falcão Alimentos 
Assunto: RES: Recurso administrativo  
  
Prezada, boa tarde! 
  
A documentação foi disponibilizada para o e-mail falcaoalimentos@outlook.com pelo prazo de 01 dia. 
  
Gentileza acusar o recebimento. 
  
Atenciosamente, 
  
Ana Carolina N. Souza 
Pregoeira 
Núcleo de Licitação 
Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças - CPGF 
Secretaria do Estado de Segurança Pública de Minas Gerais 

 
Avenida Papa João Paulo II, 4143 - Bairro Serra Verde 
Cidade Administrativa Tancredo Neves - Prédio Minas - 3º andar. 
Cep: 31630-900 
  
  
De: Falcão Alimentos [mailto:falcaoalimentos@outlook.com]  
Enviada em: quinta-feira, 11 de julho de 2019 14:58 
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Para: SESP - LICITAÇÃO 
Assunto: Recurso administrativo 
  
Prezada, pregoeiro Ana Carolina.   
Solicito por meio desse  o recurso feito contra a empresa falcao alimentos no pregão 31/2019, pela empresa 
nutridores refeições coletivas Ltda. Que seja feito as contra razões. 
Valdeir  

Enviado do Yahoo Mail no Android 



FALCÃO ALIMENTOS EIRELI  ME  

CNPJ: 05.893.299/0001-74  

Rua Pinto Alves, 2752lj, CEP 33.400-000 Lagoa Santa/MG.  

E-mail: falcaoalimentos@outlook.com 

A/C PREGOEIRA ANA CAROLINA NASCIMENTO SOUZA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 

 

 

 

 

 

REF.: CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019 

 

 

 

 

 

 FALCÃO ALIMENTOS EIRELI ME, empresa privada 

inscrita no CNPJ 05.893.299/0001-74, com sede na rua Pinto Alves, 

2752, bairro Vila Santa Helena, CEP 33.400-000, Lagoa Santa/MG, por 

seu representante legal, vem respeitosamente a presença de Vossa 

Senhoria apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso administrativo 

interposto pela empresa NUTRIDORES REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, 

nos autos do pregão eletrônico 31/2019 pelas razões a seguir aduzidas: 

  

  

1. BREVE SÍNTESE: 

 Trata-se de recurso administrativo interposto pela 

empresa NUTRIDORES REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA contra decisão 

que corretamente habilitou a empresa FALCÃO ALIMENTOS EIRELI ME, 

nos autos do pregão eletrônico 31/2019. 

 Alega a Recorrente que a empresa Recorrida não 

atendeu as exigências editalícias, vez que, segundo seu entendimento o 



FALCÃO ALIMENTOS EIRELI  ME  

CNPJ: 05.893.299/0001-74  

Rua Pinto Alves, 2752lj, CEP 33.400-000 Lagoa Santa/MG.  

E-mail: falcaoalimentos@outlook.com 

balanço patrimonial e a CRQ apresentados não são documentos aptos a 

comprovar sua regularidade técnica e financeira por estarem em 

desacordo com a legislação pertinente. 

 Porém, o entendimento da Recorrente não merece 

prosperar, eis que totalmente equivocado, conforme restará 

demonstrado. 

2. MÉRITO 

2.1. DA REGULARIDADE CADASTRAL PERANTE O 

CRN-9: 

 A Empresa FALCÃO ALIMENTOS EIRELI ME, 

conforme contrato social apresentado para habilitação neste certamente, 

(33ª alteração contratual) registrada na JUCEMG em 17/01/2019 

alterou recentemente sua forma societária de Sociedade Empresária 

Limitada (LTDA), para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

(EIRELI), tal alteração foi imediatamente informada ao CRN, portanto, 

válida a CRQ apresentada para habilitação neste certame. 

 Em que pese a primeira CRQ apresentada constar o 

nome da empresa FALCÃO ALIMENTOS LTDA, tal fato consiste em erro, 

que foi imediatamente informado ao CRN, conforme e-mail (documento 

anexo) a última alteração contratual da empresa foi informada ao CRN, 

assim como o erro nos dados cadastrais na CRQ. Além disso, após 

diligência feita por Vossa Senhoria, foi apresentada a CRQ corrigida, 

emitida pelo próprio CRN, com os dados da empresa já atualizados na 

base de dados do referido conselho. 

 Ademais, inabilitar esta empresa em virtude de erro 

cometido pelo CRN-9 e, já regularizado configura excesso de formalismo 

que não pode se sobrepor ao princípio da supremacia do interesse 

público, haja vista o melhor menor preço ofertado por esta empresa, 

corretamente habilitada no certame. 

 

2.2. DO CADASTRO NO CAGEF/SEPLAG – CRC 
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A alteração contratual da empresa FALCÃO ALIMENTOS foi feita de 

forma regular perante a JUCEMG. A alteração desses dados perante o 

CAGEF/SEPLAG, de acordo com informação do próprio sistema são 

recuperados diretamente da base de dados da JUCEMG: 

 

 

  

 Ao tentar fazer a alteração dos dados da empresa no 

portal de compras, a tela que se apresenta não possibilita a inclusão de 

quaisquer dados, isso porque, de acordo com o site, tais informações são 

recuperadas diretamente da base de dados da JUCEMG, conforme 

acima: 
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 Ademais, os dados da empresa estão corretos em 

todos os documentos apresentados, na JUCEMG, perante as Receitas 

Federal e Estadual, portanto, correta sua habilitação. 

 

2.3. DO BALANÇO PATRIMONIAL 

 O balanço patrimonial apresentado por esta empresa 

está correto e em conformidade com o edital de licitação, da mesma 

forma a memória de cálculos. As demonstrações contábeis refletem 

a realidade, conforme se segue:  

2.3.1. Classificação e Organização das Contas 

A não classificação e organização das contas na forma 

da Lei 11.941/2009, não ensejaram na apuração de índices errôneos, 

uma vez que os mesmos seriam superiores ao presente. 

2.3.2. Bens em Comodato 

O bem em comodato aparece no ATIVO como “Bens 

Recebidos em Comodato“ e no PASSIVO como “Bens em Comodato a 

Devolver”, deixando esclarecido que o mesmo foi lançado conforme a 

lei e poderá ser devolvido a qualquer momento e com garantia de 

gratuidade do contrato (não oneroso). 

2.3.3. Estoque de Mercadorias 

Em 31/12/2018 a empresa Falcão apresentou o 

estoque de R$310,25. O registro do baixo saldo do valor de Estoque 

de Mercadoria é devido ao ramo que a empresa opera “fornecimento 

de alimentação e lanches” seus insumos são adquiridos diariamente 

para evitar uma perda excessiva de estoque. 

2.3.4. Receita Bruta de Vendas 

A Receita Bruta de Vendas conforme as notas fiscais 

emitidas em 2018 foi R$786.436,37, após a dedução das Devoluções 

de Vendas apresenta o saldo de Receita de Vendas de R$785.924,37. 

2.3.5. Custo das Mercadorias Vendidas 
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O cálculo do Custo das Mercadorias Vendidas foi 

realizado em conformidade com a documentação apresentada. 

2.3.6. Índices Patrimoniais 

Como as fórmulas e valores foram extraídos de forma 

correta, o ocorrido com o resultado apresentado em percentual dos 

Índices Patrimoniais foi uma situação esporádica, uma vez que o 

símbolo % (Percentual) não iria afetar os resultados dos cálculos. 

Como é utilizada uma planilha com toda configuração das fórmulas 

formatadas, neste caso acabou sendo impresso que maneira 

incorreta. 

2.3.7. Passivo Tributário 

O Passivo Tributário da empresa Falcão foi totalmente 

parcelado em 28/01/2019. 

2.3.8. Caixa e Conta Bancária 

O Caixa está com saldo alto referente aos 

recebimentos de contratos anteriores. 

A conta bancária está zerada porque a mesma é 

utilizada exclusivamente para recebimentos da Administração Pública 

Estadual, ao ser creditado a quantia referente ao contrato 

imediatamente o dinheiro é destinado aos fornecedores e 

colaboradores assim consequentemente ficando o com saldo zerado. 

Por isso a conta bancária não está sendo demonstrada no Balanço 

Patrimonial em 31/12/2018. 

Esclarecidos todos os questionamentos feitos pela 

empresa Recorrente, resta claro que o balanço patrimonial está de 

acordo com a lei e comprova a capacidade financeira-econômica da 

empresa, portanto, corretamente habilitada neste certame. 

 

2.4. DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O atestado de capacidade técnica apresentado está 

correto, devidamente registrado no CRN-9 e comprova a capacidade 
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técnica da empresa, conforme exige o edital. Assim como estão 

corretos a CRQ e todos os demais documentos apresentados. 

 

3. PEDIDOS 

A empresa FALCÃO ALIMENTOS EIRLEI ME atendeu 

plenamente a todas as exigências do edital de licitação e foi 

corretamente habilitada. Assim, Diante de todo o exposto, REQUER, 

seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa 

NUTRIDORES REFEIÇÕES COLETIVAS, bem como, seja mantida a 

decisão que acertadamente habilitou a empresa FALCÃO 

ALIMENTOS EIRELI ME nos autos do pregão eletrônico 031/2019, 

devendo a mesma ser declarada vencedora do certame. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Lagoa Santa, 15 de julho de 2019. 

 

 



DOCUMENTOS EMITIDOS COM ERRO (CRQ e ATESTADO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA)

Falcão Alimentos
Ter, 19/02/2019 17:12
Para:  cleo@crn9.org.br <cleo@crn9.org.br>
Cc:  crn9@crn9.org.br <crn9@crn9.org.br>; fiscalizacao@crn9.org.br <fiscalizacao@crn9.org.br>
Cco  VALDO <valppardinho@yahoo.com.br>; falcaoescritorio@outlook.com <falcaoescritorio@outlook.com>

1 anexos (686 KB)
CRN - FALCÃO ALIMENTOS - ERRADO.pdf;

Prezado senhor, 

Venho por meio deste informar que a CRQ e Atestado de Responsabilidade Técnica (documentos
anexos) emi�das por este Conselho à esta empresa contem erro quanto ao nome da empresa.
Conforme ul�ma alteração contratual enviada recentemente, quando solicitados os respec�vos CRQ
e atestado, houve alteração no nome/firma/denominação da empresa, que passou a se chamar
FALCÃO ALIMENTOS EIRELI ME, assim sendo. Solicito que seja feita a correção e emi�dos novos
documentos, agora corretos.
Cumpre informar que a empresa precisa da documentação correta, pois irá par�cipar de um pregão
no dia 22/02 e quer evitar quaisquer ques�onamentos como os ocorridos nos úl�mos pregões pelo
mesmo mo�vo, já que, não é a primeira vez que erros desse �po ocorre.

Atenciosamente, 

Falcão Alimentos







GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Administração Prisional

Diretoria de Nutrição

Memorando.SEAP/DNU.nº 14/2019

Belo Horizonte, 17 de julho de 2019.

Ilma Sra.

Francielle de Souza Florido

Pregoeira Coordenadora do Núcleo de Licitação

Assunto: Parecer da área Técnica (Nutrição) sobre Recurso Administra vo requerido pela empresa
NUTRIDORES REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA contra decisão que corretamente habilitou a empresa FALCÃO
ALIMENTOS EIRELI ME, nos autos do pregão eletrônico 31/2019.

Prezada Pregoeira,

Cumprimentando-a  cordialmente,  em  atenção  ao  Memorando.SESP/NULIC.nº
300/2019 (6186750),  que versa  sobre os  recurso  impetrado pelo  licitante  (Nutridores  Refeições)  em
desfavor do ato de habilitação da empresa FALCÃO ALIMENTOS EIRELI - ME no pregão 31/2019, cujo
objeto  trata-se  do  fornecimento  de  alimentação  para  o  Centro  Socioeduca vo  Divinópolis,  segue  a
manifestação da equipe técnica per nente a área de competência.

1. Da alegação:

A recorrente alega que a empresa FALCÃO ALIMENTOS EIRELI - ME  apresentou Cer dão
de Registro e Quitação - CRQ inválida durante a fase de habilitação por não atender aos requisitos do
Edital.

2. Dos fatos:

A empresa FALCÃO ALIMENTOS EIRELI - ME,  com melhor valor ofertado na fase de lances,
apresentou  para  habilitação  toda  a  documentação  per nente,  dentre  essas  a  CRQ  contendo  dados
cadastrais  referentes ao  porte da empresa como LTDA (5251577). Todavia, como pode ser extraído do
documento emi do pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (5251512), em 25 de janeiro de 2019
a empresa foi enquadrada em porte EIRELI – ME, fato esse que implicaria na atualização da CRQ junto ao
Conselho  Regional  de  Nutricionista  -  CRN,  conforme  disposto  na  resolução  CFN  Nº  378,  de  28
de dezembro de 2005, ar go 10° (6276208). 
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Art.  10.  Havendo  atualização  de  dados  da  pessoa  jurídica  que  implique  em
modificação de informações constantes na cer dão de registro e quitação, deverá
ser emi da nova CRQ.

§ 1º. Considerar-se-á nula de pleno direito a CRQ que deixar de corresponder à
situação atualizada do registro da pessoa jurídica no CRN.

§  2º.  Na  hipótese  do  caput  deste  ar go,  serão  obedecidos  os  procedimentos
seguintes:

a) apresentação de documentos comprobatórios dos dados alterados;

b) devolução da CRQ anterior;

c) pagamento da taxa correspondente à nova CRQ.

 Assim sendo,  a intercorrência supracitada  foi informada à pregoeira para providências
cabíveis (5324595). Dessa maneira,  com fulcro no art. 9°, § 1º, inciso I do Decreto Estadual 44.786/2008
(6276878), foi aberto diligência solicitando ao licitante encaminhar  CRQ com os dados em conformidade
com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica: 

§ 1º É facultado ao pregoeiro, no interesse da Administração:

I  -  Em  qualquer  fase  da  licitação,  promover  diligência  desƟnada  a
esclarecer ou complementar a instrução do processo;

Posteriormente,  em atendimento a diligência em comento, a empresa FALCÃO ALIMENTOS
encaminhou a CRQ atualizada, como consta no anexo 5324840.

No que tange a  INCORREÇÃO CADASTRAL NO CRC /  SEPLAG apontada pela  recorrente,
informamos que de fato tal documento não está atualizado com a forma societária EIRELI. No entanto,
esse mo vo não interferiu  na validade dos documentos apresentados, uma vez que a alteração de porte
foi  informado por  outros documentos,  quais  sejam o site  da Receita  Federal  e no Registro Cadastral
(6227371). 

Ante ao exposto, reafirma-se que a empresa  FALCÃO ALIMENTOS EIRELI - ME , apresentou
CRQ válida, tornando-se habilitada para o pregão 31/2019. Cumpre frisar, 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.

Ressaltando  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
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fizerem necessários.

Atenciosamente,

Brenda Luana Cassimiro Alves Pinto

Nutricionista da Diretoria de Nutrição

Documento assinado eletronicamente por Brenda Luana Cassimiro Alves, Servidora, em 19/07/2019,
às 12:01, 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 6226062 e o código CRC AB7EE61B.

Referência: Processo nº 1690.01.0003744/2019-24 SEI nº 6226062
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Segurança Pública

Diretoria de Contratos e Convênios

Nota Técnica nº 12/SESP/DCC/2019

PROCESSO Nº 1690.01.0003744/2019-24

Pregão Eletrônico nº 31/2019

Objeto: "Preparação, produção e fornecimento con nuos de refeições e lanches, na forma administrada, dentro das
instalações da Unidade Socioeduca va (US): Centro Socioeduca vo Divinópolis

Assunto: Apreciação do Recurso Administra vo interposto pela recorrente  NUTRIDORES REFEIÇÕES COLETIVAS
LTDA, CNPJ nº 17.813.148/0001-48, contra a empresa FALCÃO ALIMENTOS EIRELI,  CNPJ 05.893.299/0001-74.

BREVE RELATÓRIO

A empresa recorrente alega inconformidade da apresentação do Balanço Patrimonial segundo as normas
contábeis vigentes,  assim como a  incoerência  dos números constantes nesse demonstra vo contábil,
como também na Demonstração do Resultado do Exercício , correspondentes ao exercício de 2018.

MÉRITO

As questões ora levantadas  não são inerentes à competência deste profissional contabilista, bem como
desta Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública, haja vista que os documentos apresentados
atenderam  as  exigências  do  edital.  A  análise  realizada  pelo  contabilista  restringe-se  ao  Balanço
Patrimonial e Demonstrações Contábeis o úl mo exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
registrado  na  Junta  Comercial  do  Estado  de  Minas  Gerais-JUCEMG,  sob  o  número  de  auten cação
99669683  em  30/04/2019,  assinado   pelo  profissional   contábil  habilitado  e  sócio  da  empresa,
comprovando  a  boa situação financeira,  estando os documentos em consonância  com o exigido  nos
itens 8.5.1, 8.5.2,8.5.3 e 8.5.6.

Por equívoco, os índices foram apresentados em percentual. Porém, sua apuração  estão em consonância
com os valores apresentados no Balanço Patrimonial, mantendo o mesmo resultado, o que demonstra
que  os índices de Liquidez Geral ,  Solvência Geral e Liquidez Corrente, são  maiores que 1.

Contudo, não podemos nos furtar de relembrar de quem é a responsabilidade pelos dados inseridos no
referido  Balanço  Patrimonial  e  Demonstrações  Contábeis,  conforme  as  Normas  Brasileiras  de  
Contabilidade:

Desde  que  legalmente  habilitado  para  o  exercício  da  profissão  como  Técnico
Contábil ou Contador, o tular da empresa individual, o sócio, acionista ou diretor
da sociedade pode assinar as demonstrações financeiras da empresa e assumir a
responsabilidade pela escrituração.(§ 2º do art. 268 do RIR/99).

RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS

Os contabilistas, dentro do âmbito de sua atuação e no que se refere à parte
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técnica,  serão  responsabilizados,  justamente  com  os  seus  cons tuintes,  por
qualquer  falsidade  dos  documentos  que  assinarem e  pelas  irregularidades  de
escrituração pra cados no sen do de fraudar o Imposto de Renda ( § 1º do art.
819 do RIR/99).

Diante de todo o exposto, salvo melhor juízo, este contabilista é favorável pela con nuidade da empresa
supra  citada  nesse  certame.  Salientamos  que,  o  Parecer  Contábil  está  em  consonância  com  os
documentos analisados conforme exigências do edital, considerando também esse aspecto,  o art.5º-A da
Lei 8.666, de 21.06.1993, determina que as normas de licitações e contratos devem oferecer tratamento
diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da lei, incluído pela
Lei Complementar nº 147, de 07.08.2014,  que, aliás,  nada mais fez do que consolidar a disciplina de
favorecimento já contemplada na Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006. 

Atenciosamente,

Marcus da Silva Resende

Contador  

CRC - MG-074435/0  -  Masp: 1468239-7

Documento assinado eletronicamente por Marcus da Silva Resende, Servidor, em 18/07/2019, às
15:52, 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 6251600 e o código CRC FF65017E.

Referência: Processo nº 1690.01.0003744/2019-24 SEI nº 6251600
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 18/07/2019 17:06:35 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: FALCAO ALIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 05.893.299/0001-74 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)
*”Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:

I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que

envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório.”

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº 05.893.299/0001-74, Nome Empresarial FALCAO
ALIMENTOS LTDA - ME. não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública
Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD
CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR

COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web Emitido em: 18/07/2019 às 17:12:05 Página 1 de 1



CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Consulta efetuada em 18/07/2019 às 17:16:47

Dados do Pesquisado

CNPJ: : 05.893.299/0001-74

Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e
inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse
cadastro.Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

Imprimir consulta de situação no CADIN-MG http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/impri...

1 of 1 18/07/2019 17:16



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/07/2019 às 10:08) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CPF nº 050.989.456-90.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5D35.B54A.ED4E.8906 

Gerado em: 22/07/2019 as 10:08:27 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php?codControle=5D35.B54A.ED4E.8906&cpfCnpj=05098945690


Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

2305

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

FALCAO ALIMENTOS EIRELI

002 ALTERACAO

ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

TRANSFORMACAO

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

1

4

1

1

023

025

046

315

LAGOA SANTA

23 Janeiro 2019

Nº FCN/REMP

J193606629990

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600700343 em 25/01/2019 da Empresa FALCAO ALIMENTOS EIRELI, Nire 31600700343 e protocolo 190304979 -
17/01/2019. Autenticação: 929A1D8B59303C6DAD772E975C22A5E317F163. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/030.497-9 e o código de segurança ty17 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 25/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

19/030.497-9

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J193606629990

Data

16/01/2019

050.989.456-90 VALDEIR FERREIRA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600700343 em 25/01/2019 da Empresa FALCAO ALIMENTOS EIRELI, Nire 31600700343 e protocolo 190304979 -
17/01/2019. Autenticação: 929A1D8B59303C6DAD772E975C22A5E317F163. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/030.497-9 e o código de segurança ty17 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 25/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA

VALDEIR FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA,  Empresário, Solteiro, data de nascimento

16/01/1977, nº do CPF 050.989.456-90, documento de identidade MG-10.708.547, PC, MG, com

domicílio / residência a RUA PINTO ALVES, número 2752, CASA, bairro / distrito VILA SANTA

HELENA, município LAGOA SANTA - MINAS GERAIS, CEP 33.400-000, único sócio da

sociedade FALCAO ALIMENTOS LTDA - ME, NIRE 3120683544-8, CNPJ 05.893.299/0001-74,

com sede e domicílio na AVENIDA PINTO ALVES, número 2752, LOJA, bairro / distrito VILA

SANTA HELENA, município LAGOA SANTA - MINAS GERAIS, CEP 33.400-000 resolve

transformar a sociedade limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI,

mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de FALCAO ALIMENTOS EIRELI.

Cláusula Segunda - O objeto será 1.  Restaurante,  fornecimento de alimentos preparados e

lanchonete;  2.  Padaria e Confeitaria com predominância de revenda.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na AVENIDA PINTO ALVES, número 2752, LOJA,

bairro / distrito VILA SANTA HELENA, município LAGOA SANTA - MG, CEP 33.400-000. A

empresa  abre filial(is) na(s) seguinte(s) localidade(s):

- AVENIDA PEDRO VERSIANO VALADARES, número 844, bairro / distrito CANAA, município

BURITIS - MG, CEP 38.660-000.O objeto da filial é RESTAURANTE,  FORNECIMENTO DE

ALIMENTOS PREPARADOS E LANCHONETE,  PADARIA E CONFEITARIA COM

PREDOMINANCIA DE REVENDA. neste ato extingue a(s) filial(is) na(s) seguinte(s) localidade(s):

- RUA VEREADOR JOSE VIANA DA SILVA, número 18, CASA 101, bairro / distrito CENTRO,

município INHAPIM - MG, CEP 35.330-000.O objeto da f i l ial é RESTAURANTE,

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS E LANCHONETE,  PADARIA E

CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA.

- RUA SAO JOSE, número 440, bairro / distrito CENTRO, município TARUMIRIM - MG, CEP

35.140-000.O objeto da filial é RESTAURANTE,  FORNECIMENTO DE ALIMENTOS

PREPARADOS E LANCHONETE.

- AVENIDA DOUTOR RAFAEL BASTOS PEREIRA, número 184, bairro / distrito CENTRO,

município RIO PARDO DE MINAS - MG, CEP 39.530-000.O objeto da filial é RESTAURANTE,

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS E LANCHONETE,  2.  PADARIA E

CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA.

- RUA DAS SIRIEMAS, número 175, bairro / distrito DO BARREIRO, município EXTREMA - MG,

CEP 37.640-000.O objeto da filial é RESTAURANTE,  FORNECIMENTO DE ALIMENTOS

PREPARADOS E LANCHONETE,  2.  PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE

REVENDA.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 18/09/2003 e seu prazo de duração é

indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL reais), totalmente

integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os

poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar

todos os atos compreendidos no objeto.

MÓDULO INTEGRADOR: 11       J193606629990

1/
MG21609490

2
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ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta

anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123

de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão

relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,

mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de

exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou

por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,

ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura

como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de LAGOA SANTA - MG para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Lagoa Santa, 1 de Janeiro de 2019.

VALDEIR FERREIRA

Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 11       J193606629990

2/
MG21609490

2

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600700343 em 25/01/2019 da Empresa FALCAO ALIMENTOS EIRELI, Nire 31600700343 e protocolo 190304979 -
17/01/2019. Autenticação: 929A1D8B59303C6DAD772E975C22A5E317F163. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/030.497-9 e o código de segurança ty17 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 25/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

pág. 4/10



Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

19/030.497-9

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J193606629990

Data

16/01/2019

050.989.456-90 VALDEIR FERREIRA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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ATO 315 

 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA  

 
 

 

Empresário 

Empresa Individual de Responsabilidade Ltda 

Sociedade Empresária 

 

 
Ilmº Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

 

 

O empresário / O titular / Os sócios, VALDEIR FERREIRA___________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

da empresa FALCÃO ALIMENTOS EIRELI, com sede à AVENIDA PINTO ALVES, N° 

2752, LOJA, na cidade de LAGOA SANTA, Estado de Minas Gerais, inscrita na Junta 

Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE  nº __________________de 

________________  e no  CNPJ/MF  sob o nº 05.893.299/0001-74 vem declarar que: 

a) Adotará o nome empresarial de FALCÃO ALIMENTOS EIRELI ME.____ 

_____________________________________________________________________. 

                                                                                      

No exercício anterior não excedeu 
b) O movimento da receita bruta anual da empresa  

                                                                                      

Não excederá ao limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão 

relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. 

 

Local e data: Lagoa Santa, 01 de janeiro de 2019. 

 

Assinatura (s) com a indicação do nome completo do (s) empresário / titular / sócios: 

 

 

VALDEIR FERREIRA 

TITULAR/ADMINISTRADOR 

 

 

 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600700343 em 25/01/2019 da Empresa FALCAO ALIMENTOS EIRELI, Nire 31600700343 e protocolo 190304979 -
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Registro Digital

Anexo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

19/030.497-9

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J193606629990

Data

16/01/2019

050.989.456-90 VALDEIR FERREIRA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Relatório de Filiais Abertas

25/01/2019

Informamos que, do processo 19/030.497-9 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 31600700343 em
25/01/2019 da empresa 3160070034-3 FALCAO ALIMENTOS EIRELI, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE CNPJ ENDEREÇO

3190265954-1 xxxxxxx AVENIDA PEDRO VERSIANO VALADARES 844    -  BAIRRO CANAA  CEP 38660-000  -  
BURITIS/MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600700343 em 25/01/2019 da Empresa FALCAO ALIMENTOS EIRELI, Nire 31600700343 e protocolo 190304979 -
17/01/2019. Autenticação: 929A1D8B59303C6DAD772E975C22A5E317F163. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/030.497-9 e o código de segurança ty17 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 25/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FALCAO ALIMENTOS EIRELI, de nire
3160070034-3 e protocolado sob o número 31600700343 em 17/01/2019, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 31600700343, em 25/01/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador
Juliana Marcia Lacerda Gomes Cruz. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

050.989.456-90 VALDEIR FERREIRA

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

050.989.456-90 VALDEIR FERREIRA

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

050.989.456-90 VALDEIR FERREIRA

Belo Horizonte. Sexta-feira, 25 de Janeiro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600700343 em 25/01/2019 da Empresa FALCAO ALIMENTOS EIRELI, Nire 31600700343 e protocolo 190304979 -
17/01/2019. Autenticação: 929A1D8B59303C6DAD772E975C22A5E317F163. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/030.497-9 e o código de segurança ty17 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 25/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

JULIANA MARCIA LACERDA GOMES CRUZ033.666.966-64

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. Sexta-feira, 25 de Janeiro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600700343 em 25/01/2019 da Empresa FALCAO ALIMENTOS EIRELI, Nire 31600700343 e protocolo 190304979 -
17/01/2019. Autenticação: 929A1D8B59303C6DAD772E975C22A5E317F163. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/030.497-9 e o código de segurança ty17 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 25/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.893.299/0001-74
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
18/09/2003

NOME EMPRESARIAL
FALCAO ALIMENTOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PRONTA REFEICOES

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV PINTO ALVES

NÚMERO
2752

COMPLEMENTO
LOJA

CEP
33.400-000

BAIRRO/DISTRITO
VILA SANTA HELENA

MUNICÍPIO
LAGOA SANTA

UF
MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTATO@RIOSESIQUEIRA.COM.BR

TELEFONE
(31) 3681-1748 / (31) 3689-7172

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/07/2019 às 11:28:36 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjre...
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
Secretaria de Estado de

Fazenda
de Minas Gerais

313250746.00-75

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO:

NOME FANTASIA:

NOME/NOME EMPRESARIAL:

CPF/CNPJ:INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FALCAO ALIMENTOS EIRELI

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

DISTRITO / POVOADO:

MUNICIPIO:

CEP: UF: MINAS GERAIS

LAGOA SANTA

33400000

NATUREZA JURIDICA :

REGIME DE RECOLHIMENTO : CATEGORIA:

DATA INSCRIÇÃO: MEI:

SITUACAO INSCRIÇÃO: DATA DA SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO:

BAIRRO: VILA SANTA HELENA

LOGRADOURO:

NUMERO:

COMPLEMENTO:

COMPLEMENTO DO CEP:

EMITIDO EM

2752

AVENIDA - PINTO ALVES

LOJA

PRONTA REFEICOES

5611-2/01 - Restaurantes e similares

EIRELI (Natureza Empresária)

Ativo

01/10/2003

SIMPLES NACIONAL

05.893.299/0001-74

não

Matriz

10/12/2018

11/04/2019 14:53:02

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / DESCRIÇÃO: 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

DESMEMBRAMENTO:



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FALCAO ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.893.299/0001-74

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam  débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1. 

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.

2. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:54:24 do dia 11/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/08/2019.
Código de controle da certidão: 8193.3BCD.5B64.9179
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSe...
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Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO PLENA DE PESSOA JURÍDICA
CERTIDÃO NEGATIVA

RAZÃO SOCIAL: FALCAO ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.893.299/0001-74
Endereço: RUA PINTO ALVES, 2752 LOJA VILA SANTA HELENA - Lagoa Santa - MG CEP:
33.400-000

A Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que, até
a presente data, o Contribuinte acima identificado encontra-se quite com a Fazenda
Pública Municipal em relação aos Impostos, Taxas, Multas e Preços Públicos inscritos
ou não em dívida ativa.

Ressalvado ao Município o direito de cobrar débitos posteriormente apurados e/ou não
confessados após a emissão desta, conforme previsto no artigo 340 da Lei Municipal
3.080/2010.

Emitida em: 22/07/2019 09:35:37
Válida até o dia: 20/10/2019

Código Verificador: B4EF4A014BEBE0F5F4FF

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de
Lagoa Santa

Portal do Cidadão http://portalcidadao.lagoasanta.mg.gov.br:8080/portalcidadao/#075f539f...
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CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA

 
Nome: FALCAO ALIMENTOS EIRELI
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.893.299/0001-74
Certidão nº: 170768301/2019
Expedição: 10/04/2019, às 18:52:33
Validade: 06/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

C e r t i f i c a - s e  q u e  F A L C A O  A L I M E N T O S  E I R E L I

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
05.893.299/0001-74, CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade
suspensa:
0010295-41.2017.5.03.0051 - TRT 03ª Região ** 

0056400-42.2006.5.03.0090 - TRT 03ª Região * 
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora
de bens suficientes.
** Débito com exigibilidade suspensa.
Total de processos: 2.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
suficientes.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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LAGOA SANTA

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários,
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial,
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: FALCÃO ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.893.299/0001-74

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010
do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema
unificado abrange todas as comarcas do Estado;

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 18 de Julho de 2019 às 16:52

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa

Código de Autenticação: 1907-1816-5206-0283-8289

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

LAGOA SANTA, 18 de Julho de 2019 às 16:52
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Francielle de Souza Florido (SESP)

De: SESP - LICITAÇÃO
Enviado em: segunda-feira, 3 de junho de 2019 10:49
Para: 'Falcão Alimentos'
Assunto: DILIGÊNCIA_FALCÃO ALIMENTOS_DIVINÓPOLIS
Anexos: INSCRIÇÃO NUTRI_CRN.pdf; CRQ_CRN.pdf; CERTIDÃO DE REGISTRO E 

QUITAÇÃO-CRQ_02.pdf; CARTEIRA DE IDENTIDADE DO NUTRICIONISTA 
RT.pdf

Prezado Senhor licitante, 
 
Com fundamento no art. 9°, § 1º, inciso I do Decreto Estadual 44.786/2008: 
 

§ 1º É facultado ao pregoeiro, no interesse da Administração: 
I - em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo; 
 

E, considerando os apontamentos realizados pela nutricionista da Diretoria de Gestão Operacional – SUASE, os quais 
encontram-se explicitados abaixo, quais sejam: 
 

Cumprimentando-a cordialmente, em relação ao Memorando/SESP/NULIC.nº236/2019, informo que ao 
analisar a Certidão de Registro e Quitação (CRQ) encaminhada pela FALCÃO ALIMENTOS EIRELI - ME – CNPJ 
05.893.299/0001-74, constatou-se que havia divergência entre os dados cadastrais da empresa em relação ao 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), ENTRETANTO, ao 
analisar o cadastro da empresa no portal do Conselho Regional de Nutrição da 9ª região (CRN 9) verificou-se 
que as informação contidas no portal estavam de acordo com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.  
 
Vale ressaltar, também, que ao analisar a Carteira de identidade da nutricionista, encaminhada pela empresa, 
verificou-se seu vencimento em 17 de setembro de 2016 e a presença do ´´/P`` que indica carteira profissional 
provisória. Após análise do cadastro da nutricionista no portal do CRN 9 verificou-se que a informação contida 
no portal estava em concordância com a validade da carteira provisória, ENTRETANTO,  em divergência sobre a 
situação do profissional que, atualmente, tem registro definitivo. 

 
Solicito a V. S.ª que encaminhe: 
 

1- Certidão de Registro e Quitação (CRQ), com os dados em conformidade com o Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica; 

2- Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa Física da nutricionista junto ao CRN9 ou Carteira de 
identidade da nutricionista atualizada. 

 
Solicito especial atenção quanto a solicitação supracitada e peço maior celeridade possível. 
 
As informações solicitadas neste documento não excluem outras que puderem complementá-lo. 
 
Atenciosamente,  
 
Ana Carolina N. Souza 
Pregoeira 
Núcleo de Licitação 
Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças - CPGF 
Secretaria do Estado de Segurança Pública de Minas Gerais 
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Avenida Papa João Paulo II, 4143 – Bairro Serra Verde 
Cidade Administrativa Tancredo Neves – Prédio Minas – 3º andar. 
Cep: 31630-900 
 
 
 
De: Brenda Luana C Alves Pinto (SESP)  
Enviada em: sexta-feira, 31 de maio de 2019 17:29 
Para: Ana Carolina Nascimento Souza (SESP) 
Cc: David da Silva Campos (SESP) 
Assunto: DILIGÊNCIA_FALCÃO ALIMENTOS_DIVINÓPOLIS 
 

Prezada Pregoeira, 

Cumprimentando-a cordialmente, em relação ao Memorando/SESP/NULIC.nº236/2019, informo que ao analisar a 
Certidão de Registro e Quitação (CRQ) encaminhada pela FALCÃO ALIMENTOS EIRELI - ME – CNPJ 05.893.299/0001-
74, constatou-se que havia divergência entre os dados cadastrais da empresa em relação ao Comprovante de 
Inscrição e de Situação Cadastral (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), ENTRETANTO, ao analisar o cadastro da 
empresa no portal do Conselho Regional de Nutrição da 9ª região (CRN 9) verificou-se que as informação contidas 
no portal estavam de acordo com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.  

Vale ressaltar, também, que ao analisar a Carteira de identidade da nutricionista, encaminhada pela empresa, 
verificou-se seu vencimento em 17 de setembro de 2016 e a presença do ´´/P`` que indica carteira profissional 
provisória. Após análise do cadastro da nutricionista no portal do CRN 9 verificou-se que a informação contida no 
portal estava em concordância com a validade da carteira provisória, ENTRETANTO,  em divergência sobre a 
situação do profissional que, atualmente, tem registro definitivo.  

Em virtude das situações supracitados, recomendo que seja feita diligência. 

 

Sendo o que se apresenta para o momento, me coloco à disposição para os esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

 
Att, 
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Francielle de Souza Florido (SESP)

De: Falcão Alimentos <falcaoalimentos@outlook.com>
Enviado em: segunda-feira, 3 de junho de 2019 19:21
Para: SESP - LICITAÇÃO
Assunto: ENC: Re: PREGÃO DIVINÓPOLIS
Anexos: 3870-PJ (5).pdf

Prezada senhora Pregoeira, boa tarde! 
 
Segue anexo a CRQ com o dados da empresa corretos emitida pelo CRN. 
 
Atenciosamente,  
 
Falcão Alimentos  
 

De: Brunno Alexey Couto Cravo <brunno@crn9.org.br> 
Enviado: segunda-feira, 3 de junho de 2019 16:45 
Para: Falcão Alimentos 
Assunto: Re:  
  
Boa tarde.  
 
Segue anexa a cópia digitalizada da CRQ. 
 
Em seg, 3 de jun de 2019 às 14:53, Falcão Alimentos <falcaoalimentos@outlook.com> escreveu: 
Prezado..já está liberado o crq? 

Enviado do Yahoo Mail no Android 
 
 
 
--  
Atenciosamente,  
Brunno Alèxey Couto Cravo 
Atendimento Pessoa Jurídica 
cleo@crn9.org.br  -  www.crn9.org.br 
(31) 3226-8403 







CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93

N° DO CADASTRO: 95739 SITUAÇÃO: Ativo VALIDADE: 03/06/2020

LEGISLAÇÃO

Este cadastro é regido pela Lei 8.666/1993 e Decreto nº 47.524/2018. Demais exigências elencadas no processo de contratação, não contempladas neste
cadastro, ou documentos com vigência expirada deverão ser apresentados no ato da licitação/contratação.

IDENTIFICAÇÃO

Inscrito no CAFIMP Não

CNPJ 05.893.299/0001-74 Data de Abertura 18/09/2003

Nome Empresarial FALCAO ALIMENTOS LTDA - ME

Nome Fantasia PRONTA REFEICOES

Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada Porte da Empresa Micro

Contatos

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone Telefone

Principal (31)9222-2657

E-mail Principal FALCAOALIMENTOS@OUTLOOK.COM

Representante(s) Legal(is)

CPF Nome Tipo de Assinatura

050.989.456-90 VALDEIR FERREIRA Isoladamente

ENDEREÇO

AVENIDA PINTO ALVES, 2752, VILA SANTA HELENA, LAGOA SANTA, MG, CEP: 33.400-000

CONTRATO SOCIAL

Objetivo Social
RESTAURANTE, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS E LANCHONETE. PADARIA E CONFEITARIA COM
PREDOMINANCIA DE REVENDA.

LINHA(S) DE FORNECIMENTO

A Linha de Fornecimento não substitui os atestados de capacidade técnica que devem ser apresentados quando solicitados no processo licitatório.

Código Descrição

614 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

7011 GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

DOCUMENTAÇÃO

Credenciamento do Representante Validade Situação

CPF do representante do fornecedor - Aceito

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web Emitido em: 22/07/2019 às 10:32:22 Versão 1.0
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Identidade do representante do fornecedor - Aceito

Procuração para credenciamento do representante do fornecedor - Aceito

Habilitação Jurídica Validade Situação

Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de pequeno porte) - Aceito

Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na
forma da lei

- Aceito

Declaração de menores e fato superveniente - Aceito

Regularidade Fiscal Básica Validade Situação

Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS) 08/08/2019 Vigente

Inscrição no CNPJ - Aceito

Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa
jurídica

29/09/2019 Vigente

Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista Validade Situação

Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG) 29/09/2019 Vigente

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT) 06/10/2019 Vigente

Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está instalada a
pessoa jurídica

- Aceito

Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional-Dívida Ativa)

10/08/2019 Vigente

Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa
jurídica

14/07/2019 Vencido

Qualificação Econômico-Financeira Validade Situação

Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo
Distribuidor da sede da empresa

29/11/2019 Vigente

Balanço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente,
na forma da lei

30/04/2019 Vencido

BALANÇO PATRIMONIAL

Ano de Referência 2017

Índice:

Liquidez Geral 11.73 Liquidez Corrente 11.73 Solvência Geral 11.78

DADOS DA UNIDADE CADASTRADORA

Sigla CAGEF/SEPLAG Nome CADASTRO DE FORNECEDORES/SCSCLP

Endereço RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, 4001

Telefone 3916-9755

A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autencidade no sítio www.compras.mg.gov.br

Código de verificação: 1814852485
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