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Ana Carolina Nascimento Souza (SEJUSP)

De: patricia@nutridores.com.br
Enviado em: segunda-feira, 29 de julho de 2019 13:49
Para: SESP - LICITAÇÃO
Assunto: Recurso Hierárquico pregão 31/2019
Anexos: Recurso Hierarquico pregão 31 2019 SSPMG (2).pdf

 

Prezados , boa tarde! 
  
Segue anexo recurso Hierárquico interposto dentro do prazo legal (a contar da data 24/07/2019 da 
publicação diário oficial do indeferimento do recurso) pela Nutridores referente ao indeferimento do 
recurso pregão 31/2019 
  
O original foi protocolado no protocolo geral . 
  
Atenciosamente  
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

 
REF: Recurso Administrativo Hierárquico 

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 9.6.2 do edital de licitação processo em 

epígrafe, interpor: 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO 

 

Contra a decisão da Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças a 

Senhora Letícia Resende Pretti que manteve a decisão da Pregoeira Suplente Senhora 

Francielle de Souza Florido pela habilitação da empresa 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 ficou provado, a licitante não atendeu aos requisitos formais 

exigidos pelo Edital da licitação, 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, ainda que a recorrida tenha 

apresentado NOVA certidão de registro e quitação, após diligência, não cabe a 

apresentação de um novo documento, ou seja, foi apresentada uma nova CRQ após 

decorrido o prazo legal para a apresentação dos documentos de habilitação. Sem falar 

que ,  o seu cadastro no PORTAL DE COMPRAS MG, está até o momento 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, a CRQ apresentada pela licitante recorrida é INVÁLIDA, o que 

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

documentação exigida de forma completa.  

Como relata a Senhora Pregoeira em relatório de julgamento de recursos, 

somente após diligência junto à empresa Falcão, foi que a mesma apresentou NOVA 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO. 

Estamos falando da apresentação de um novo documento e não de diligência 

visando esclarecer alguma informação contida na certidão. 

A recorrida deveria ter solicitado junto ao CRN 9ª a emissão de nova CRQ antes 

da data do referido pregão eletrônico, e não após a fase de lances e habilitação. 

Como restou provado pela própria Senhora Pregoeira, no processo SEI 

nº1690.01.0003744/2019-24 a empresa Falcão Alimentos Eirele – ME, encaminhou a 

NOVA Certidão através de e-mail na data de 03 de junho de 2019, ou seja, cinco dias 

após a data do pregão eletrônico. 

 

 

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.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 

5 
 

  

  

 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. 
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             § 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) 

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 
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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.  

 

 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 
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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.  

 

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. 
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 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. 

 

 Em nota técnica nº12/SESP/DCC2019, o Senhor Contador Marcus da Silva 

Resende, diz que as questões levantadas sobre o Balanço Patrimonial da empresa 

recorrida, não são de sua competência nem da competência da Secretaria de Estado de 

Justiça e Segurança Pública, haja vista que os documentos apresentados atenderam as 

exigências do edital. 

 

 Como pode um Balanço Patrimonial ter atendido as exigências do edital, onde o 

próprio contador em nota técnica já acima especificada, diz que por equívoco, os índices 

foram apresentados em percentuais.  

 Ainda que não seja de responsabilidade deste contador ou desta Secretaria 

apurar a veracidade de um Balanço, é da competência do pregoeiro realizar diligências 

para apurar a veracidade dos fatos. E como consta em processo, não foi realizada 

nenhuma diligência junto ao Conselho de Contabilidade e perante a Junta Comercial 

para sanar dúvidas do referido balanço. 

 

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. 

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.  
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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 hierárquico, 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, 26 de julho 2019. 

 
__________________________ 

Patrícia Cambraia Santos de Melo 
Nutridores Refeições Coletivas Ltda. 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Diretoria de Compras

 
Belo Horizonte, 27 de agosto de 2019.

  

  Assunto: Recurso Hierárquico

  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
1450.01.0092246/2019-98].

  Processo relacionado: 1690.01.0003744/2019-24

  Pregão Eletrônico 31/2019 - Objeto: contratação de serviço para 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

 

No dia 29 de julho de 2019, a empresa Nutridores Refeições Cole�vas LTDA, CNPJ nº
17.813.148/0001-48, encaminhou via e-mail, documento in�tulado "Recurso Hierárquico (6536258)"
des�nado ao Secretário de Estado de Jus�ça e Segurança Pública, contestando a decisão desta Pregoeira,
ra�ficada pela Autoridade Competente face a decisão de Recurso Administra�vo no Pregão Eletrônico
31/2019.

Diante disto, por meio do Memorando.SEJUSP/DCO.nº 809/2019 (6539638), foi solicitado
à Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Segurança Pública orientação quanto ao procedimento
legal a ser realizado por esta Diretoria de Compras no que concerne ao recebimento e cabimento
de Recurso Hierárquico em Pregão Eletrônico.

Em resposta, a douta Assessoria Jurídica/SEJUSP apresentou a seguinte resposta, conforme
trecho extraído do Memorando.SEJUSP/AJU.nº 3604/2019 (6706269):

Prezada Sra. Pregoeira,
Cumprimentando-a cordialmente e em atenção ao Memorando.SEJUSP/DCO.nº
809/2019 (6539638), o qual solicita orientação desta Assessoria Jurídica
acerca "procedimento legal a ser realizado por esta Diretoria de Compras no que
concerne ao recebimento de Recurso Hierárquico em Pregão Eletrônico, assim
como, sejam informadas quais as hipóteses legais de cabimento
deste instrumento", temos as seguintes considerações a tecer:
Em se tratando de matéria de Recursos Administra�vos, a Lei Federal nº 8.666/93,
em seu ar�go 109, prevê três �pos dis�ntos de recursos disponíveis no âmbito das
licitações públicas, sendo o Recurso Hierárquico, a Representação e o Pedido de
Reconsideração, conforme redação ipsis li�eris do referido disposi�vo:
Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da in�mação do ato ou da lavratura da ata, nos
casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

b) julgamento das propostas;
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c) anulação ou revogação da licitação;

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei;             

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;

II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da in�mação da decisão relacionada com o
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;

III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou
Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4o do art. 87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis
da in�mação do ato.

Dentre os mais comuns, o  Recurso Hierárquico, segundo entendimento do
doutrinador Diógenes Gasparini[1] é o “meio adequado para o superior rever o ato,
decisão ou comportamento de seu subordinado, especialmente da comissão de
licitação, quando devidamente interposto”. É, pois, o recurso cabível para os casos,
por exemplo, de habilitação ou inabilitação do licitante.
Assim, considerando trata-se o procedimento em voga de pregão eletrônico,
importante, ainda, analisar o que disposto na Lei Federal nº 10.520/2002 e no
Decreto Estadual nº 44.786/2008 a respeito das hipóteses de recurso
administra�vo, uma vez que tratam da regulamentação das normas rela�vas ao
pregão, especialmente pelo fato de que, nas palavras de Marçal Justen Filho, "a
questão apresenta especial relevância nos casos de pregão, em que se previu o
cabimento do recurso apenas contra a decisão final do certame. O vencedor pode
ter interesse em ques�onar a decisão que reputou classificada uma outra proposta
ou habilitado um outro licitante" [2]

A Lei 10.520/02 prevê em seu art. 4º, inciso XVIII, que na fase externa do
pregão "declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
mo�vadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3
(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes
desde logo in�mados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos". 
Em complementação e ra�ficação ao disposi�vo supra, assim dispõe o Decreto
44.786/08:
Art. 13. O pregão na forma eletrônica observará as seguintes regras:
(...)
XLI - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e
mo�vadamente, a intenção de recorrer, no prazo de dez minutos ou outro prazo
informado no edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em campo
próprio, sendo-lhe concedido o prazo de três dias úteis para apresentação das
razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo in�mados a
apresentar contra-razões dentro de igual prazo, a par�r do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
XLII - os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação
da intenção do licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento das razões
do recurso e de eventuais contra-razões pelos demais licitantes, serão realizados
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em formulários próprios;
(...)
XLV - o recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, exceto
quando manifestamente protelatório ou quando o pregoeiro puder decidir de
plano;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art87%C2%A73
https://www.rcc.com.br/blog/recursos-administrativos-em-licitacoes-publicas/#_ftn2
https://www.rcc.com.br/blog/recursos-administrativos-em-licitacoes-publicas/#_ftn2
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XLVI - o acolhimento de recurso importará na validação exclusivamente dos atos
susce�veis de aproveitamento;
XLVII - decididos os recursos no prazo de cinco dias úteis pela autoridade
competente e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a própria
autoridade adjudicará o objeto da licitação ao vencedor e homologará o processo
para determinar a contratação;
XLVIII - é responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do pregão, assumindo o ônus decorrente da
perda de negócios se não atender a quaisquer mensagens emi�das pelo pregoeiro
ou pelo sistema, ou de sua desconexão;
Da leitura dos disposi�vos supra, dos ensinamentos de Marçal e Diógenes
retromencionados e considerando ser a modalidade do caso em tela pregão
eletrônico, tem-se que o recurso é cabível após a manifestação imediata sobre a
declaração do vencedor do certame (art. 4º, XVIII, Lei 10.520/02 e art. 12, XXVII,
"a", Decreto 44.786/08), para as hipóteses elencadas no inciso I do art. 109 da Lei
8.666/93 e obedecendo aos prazos dispostos no Decreto Estadual 44.786/08. Isto
porque, no pregão, existe apenas uma fase recursal que engloba todas as decisões
do pregoeiro.
Uma vez consignada em ata a manifestação, ao recorrente deverá ser concedido
o prazo de três dias para que, se desejar, apresente por escrito as razões de
recurso, ficando os demais licitantes desde logo in�mados para apresentar as
contrarrazões (impugnações aos recursos) em igual número de dias, que começam
a fluir a par�r do término do prazo do recorrente, sem a necessidade de sua
in�mação.
Vale lembrar que, em se tratando de pregão eletrônico, compete ao pregoeiro
remeter os autos à autoridade superior competente para o julgamento dos
recursos, conforme art. 9º, XIII, Decreto 44.786/08, cabendo, ainda, à respec�va
autoridade, a decisão de tais recursos e homologação do certame, conforme assim
dispõe o Decreto Estadual 44.786/08. Vejamos:
Art. 9º As atribuições do pregoeiro incluem:
I - a decisão sobre a impugnação do edital, sendo ouvido, por intermédio da
autoridade competente, o setor responsável pela elaboração do edital e Termo de
Referência, ou o órgão jurídico, conforme o caso;
(...)
VIII - a decisão sobre a aceitabilidade da proposta-lance de menor preço, quando
a proposta/lance sa�sfizer os requisitos de qualidade estabelecidos no edital;
IX - análise e decisão sobre a habilitação do licitante ofertante do menor preço;
X - a adjudicação do objeto ao ofertante da proposta-lance de menor preço,
quando não houver recurso, ou, quando interposto, for acolhido pelo próprio
pregoeiro;
XIII - o recebimento e o exame dos recursos, e seu encaminhamento à autoridade
competente, devidamente instruídos quando for o caso;
Art. 8º À autoridade competente, designada na forma prevista no regimento ou
estatuto do órgão ou da en�dade, permi�da a subdelegação, cabe:
I - determinar a abertura da licitação, devendo:
a) aprovar o Termo de Referência, elaborado pela unidade requisitante; e
b) designar, dentre os servidores do órgão ou da en�dade promotora da licitação, o
pregoeiro responsável pela condução do pregão e a sua equipe de apoio;
II - assinar o edital de licitação, e seus anexos;
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III - decidir os recursos contra atos do pregoeiro, quando este man�ver a sua
decisão;
IV - adjudicar o objeto da licitação em caso de recurso por ela apreciado;
V - homologar o resultado da licitação;
VI - promover a celebração do contrato quando este for obrigatório, nos termos
do caput do art. 62 e seu § 4º da Lei Federal nº 8.666, de 1993; e
VII - revogar ou anular, total ou parcialmente, o processo licitatório.
Da leitura dos disposi�vos, tem-se que a autoridade competente exerce o juízo de
mérito sobre a decisão do pregoeiro. Assim, a interpretação conjunta da Lei
10.520/02, Lei 8.666/93 e Decreto Estadual 44.786/08 a respeito da fase recursal,
em suma, é:
1) manifestação da intenção de recorrer no prazo de 10 minutos;
2) o Recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão que está sendo
contestada (chamada de autoridade recorrida): o Pregoeiro, no prazo de 03 (três)
dias;
3) os demais licitantes que se interessarem em contestar as Razões, poderão a
presentar contrarrazões em igual prazo;
4) a autoridade recorrida (o pregoeiro), depois de examinar as razões do Recurso e
contrarrazões (Impugnações ao Recurso) terá o prazo de 5 dias (úteis) para
reformar ou manter sua decisão.
5) se a autoridade recorrida (pregoeiro) reformar a decisão, o processo licitatório
terá prosseguimento; ou se man�ver (negar o pedido do Recurso), deverá
encaminhar o processo à apreciação da autoridade competente, devidamente
informado, com os fundamentos que mo�varam o indeferimento do Recurso;
6) A autoridade competente, munida das informações prestadas pelo
pregoeiro poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis:
a) ra�ficar a decisão dada pela autoridade recorrida (pregoeiro);
b) re�ficar a decisão, ou seja, não acolher os fundamentos dados pelo pregoeiro e
proferir nova decisão, modificando parcial ou totalmente seus fundamentos.
Assim, em análise das informações dispostas no memorando SEJUSP/DCO.nº
809/2019 6539638), verifica-se que a fase recursal foi devidamente respeitada no
Pregão Eletrônico 31/2019 sendo oportunizado aos licitantes a manifestação de
intenção de recurso; concedido o prazo para sua apresentação, assim como das
contrarrazões; o pronunciamento do pregoeiro e, por fim, o encaminhamento da
decisão deste à autoridade competente do certame com sua devida manifestação,
conforme assim informa o consulente:  
Elucidando os fatos, durante a fase recursal do Pregão Eletrônico 31/2019, após
ocorrer a habilitação do licitante Falcão Alimentos EIRELI, foi concedido aos
par�cipantes prazo para manifestação da intenção de recorrer. A empresa
Nutridores Refeições Cole�vas LTDA manisfestou sua intenção de interpor recurso
e posteriormente encaminhou suas Razões (6086415).
Diante disso, após analisar as razões e contrarrazões presentes nos
autos, a Pregoeira realizou o julgamento do recurso e optou por manter a decisão
que habilitou o licitante detentor da melhor proposta (Relatório Julgamento de
Recurso 6170929). Tal ato foi ra�ficado pela autoridade competente à época dos
fatos, conforme Despacho Decisório (6293281).
Dessa forma, o pregão foi concluído e o processo encaminhado para a Diretoria de
Contratos e Convênios para formalização do contrato.
Destarte, tem-se que a fase recursal no pregão eletrônico foi exaurida, não
havendo que se falar em recurso hierárquico. Vale frisar que o pregão eletrônico
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possui fase recursal unificada, portanto, o licitante que não se manifesta neste
momento não o poderá realizar posteriormente, tendo em vista que o direito à
interposição decai pela falta de manifestação imediata. 
Neste termos, devolvemos o Processo SEI nº 1690.01.0009555/2017-79 para
eventuais providências por parte dessa Diretoria.

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

Considerando que  todo procedimento previsto no Decreto Estadual n° 44.786, de 18 de
abril de 2008 foi observado, sendo oportunizado a todos os interessados, o direito de manifestar sua
irresignação diante dos atos pra�cados no processo, sendo também concedido o prazo para
apresentação de recurso, assim como das contrarrazões, pronunciamento do pregoeiro e, por fim, o
encaminhamento da decisão deste à autoridade competente do certame com sua devida manifestação;

Considerando que o pregão eletrônico possui fase recursal unificada, portanto, o licitante
que não se manifesta neste momento não o poderá realizar posteriormente, tendo em vista que o direito
à interposição decai pela falta de manifestação imediata e mo�vada;

Entende-se que a fase recursal no pregão eletrônico 31/2019 foi devidamente respeitada
e exaurida, não havendo que se falar em recurso hierárquico.

 

3.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Em face das considerações expendidas, em conformidade com o posicionamento
informado pela douta Assessoria Jurídica e por entender que os requisitos e princípios que permeiam os
atos da Administração Pública devem ser irrestritamente observados, não conheço do Recurso
Hierárquico apresentado pela empresa Nutridores Refeições Cole�vas LTDA, CNPJ nº 17.813.148/0001-48
tendo em vista que a fase recursal no Pregão Eletrônico 31/2019 foi devidamente respeitada e exaurida,
não havendo que se falar em novo recurso.

 

Ana Carolina Nascimento Souza
Pregoeira da Diretoria de Compras

Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública
 
 

David da Silva Campos
Diretor de Compras

Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Nascimento Souza, Pregoeira, em
29/08/2019, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por David da Silva Campos, Diretor, em 29/08/2019, às 13:07,
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 7069415 e
o código CRC 0C3425E4.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 1450.01.0090380/2019-40 SEI nº 7069415
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SESP - LICITAÇÃO

De: SESP - LICITAÇÃO
Enviado em: quinta-feira, 29 de agosto de 2019 14:17
Para: 'patricia@nutridores.com.br'
Cc: David da Silva Campos (SEJUSP); Francielle de Souza Florido (SEJUSP)
Assunto: RES: Recurso Hierárquico pregão 31/2019
Anexos: SEI_GOVMG - 7069415 - Justificativa.pdf

Prezados, boa tarde. 
 
Segue Justificativa, em anexo. 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
 
 

De: patricia@nutridores.com.br <patricia@nutridores.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 29 de julho de 2019 13:49 
Para: SESP - LICITAÇÃO <licitacaosesp@seguranca.mg.gov.br> 
Assunto: Recurso Hierárquico pregão 31/2019 

 

 

Prezados , boa tarde! 
  
Segue anexo recurso Hierárquico interposto dentro do prazo legal (a contar da data 24/07/2019 da 
publicação diário oficial do indeferimento do recurso) pela Nutridores referente ao indeferimento do 
recurso pregão 31/2019 
  
O original foi protocolado no protocolo geral . 
  
Atenciosamente  
  
 


