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Ana Carolina Nascimento Souza (SESP)

De: comercial@maniasolucoes.com.br
Enviado em: segunda-feira, 25 de março de 2019 16:04
Para: SESP - LICITAÇÃO
Assunto: RES: Impostos incidentes

Prezados, 
 
Agradeço a presteza, mas temo que a resposta não foi suficientemente esclarecedora, não ultrapassando o limite de 
informação do próprio edital. 
 
O que precisamos compreender é o fato de termos uma previsão parcial dos impostos na planilha de custo 
apresentada. 
 
Reitero que, tendo uma margem para disputa de pregão extremamente reduzida, com a previsão errônea dos 
impostos, no nosso entendimento faço questão de deixar claro, tudo isto impactando diretamente no valor de 
referência, fica inviável para uma empresa de pequeno porte participar do certame e obter resultados positivos. 
 
Isto com certeza diminui o interesse de outras empresas na participação, pois não existe atrativos suficientes para 
alocar recursos em um negócio de perspectivas tão evidentes de insucesso. 
 
Fica aqui a minha contribuição, e se houver alguma nova informação temos muito interesse. 
 
 
Tenesse Rodrigues – MSAS 
comercial@maniasolucoes.com.br 

 
 

De: SESP - LICITAÇÃO <licitacaosesp@seguranca.mg.gov.br>  
Enviada em: segunda-feira, 25 de março de 2019 10:50 
Para: comercial@maniasolucoes.com.br 
Assunto: RES: Impostos incidentes 
 
Prezado senhor licitante, bom dia. 
 
Segue, em anexo, resposta ao pedido de esclarecimento solicitado. 
 
Informo que a resposta ao pedido de esclarecimento foi divulgada no Portal de Compras por meio do endereço 
http://www.compras.mg.gov.br, no quadro de avisos da licitação, nos termos do subitem 3.4. do Edital 07/2019. 
 
E, também, disponibilizada no link a seguir: 
http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/page/3001-pregao-07-2019  
 
Atenciosamente, 
 
 

Ana Carolina N. Souza 
Pregoeira 
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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: comercial@maniasolucoes.com.br [mailto:comercial@maniasolucoes.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 25 de março de 2019 07:29 
Para: SESP - LICITAÇÃO 
Assunto: RES: Impostos incidentes 
 
Prezada Pregoeira, 
 
Ainda aguardo informações para entendimento e participação no processo licitatório. 
 
Tenesse Rodrigues – MSAS 
comercial@maniasolucoes.com.br 

 
 

De: SESP - LICITAÇÃO <licitacaosesp@seguranca.mg.gov.br>  
Enviada em: terça-feira, 19 de março de 2019 10:27 
Para: comercial@maniasolucoes.com.br 
Assunto: RES: Impostos incidentes 
 
Prezado senhor licitante, bom dia. 
 
Conforme subitem 3.2.1. do Edital 07/2019, cujo objeto é a contratação de serviço para preparação, produção e 
fornecimento contínuos de refeições e lanches, na forma administrada, dentro das instalações da Unidade 
Socioeducativa (US): Centro Socioeducativo Ribeirão das Neves, solicito que nos envie os dados a seguir para que 
possamos atender sua solicitação: 
 

“ Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do 

representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações 

para contato (endereço completo, telefone e e-mail).” 

 
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: comercial@maniasolucoes.com.br [mailto:comercial@maniasolucoes.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 19 de março de 2019 08:49 
Para: SESP - LICITAÇÃO 
Assunto: ENC: Impostos incidentes 
 
Boa tarde! 
 
Prezados, estou estudando o edital nº 07/2019 para Centro Socioeducativo Ribeirão das Neves com a finalidade de 
participar do certame, mas tenho um dúvida: 
 
Na planilha de custos, pág. 27 é citado os impostos PIS, COFINS com alíquota de 4,05% e ICMS com 8,367%, valores 
arredondados. 
 
Nossos impostos são compostos  da seguinte forma: IRPJ -  IPI – CSLL - Contribuição para o PIS/Pasep, Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISS) e ICMS.  além do PIS e COFINS. Nossa alíquota total é de 17,5% aproximadamente. 
 
Desta forma preciso entender como devo proceder nesta situação uma vez que entendo que a minha carga atual de 
impostos é maior que a citada na planilha, e que ao fazer a inclusão de todos os impostos o resultado da operação 
se torna negativo, observado o preço máximo de referência do edital. 
 
Existe algum benefício como redução ou suspensão de impostos para este tipo de licitação? 
Porque só há previsão de parte da carga de impostos? 
 
Certo de sua compreensão, aguardo resposta. 
 
 
 
Tenesse Rodrigues – MSAS 
comercial@maniasolucoes.com.br 
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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Núcleo de Licitações da SESP

 

Memorando.SESP/NULIC.nº 107/2019

Belo Horizonte, 25 de março de 2019.

 

 

A Sua Senhoria o Senhor

David da Silva Campos

Diretor de Gestão Operacional

Belo Horizonte - MG

 

Assunto: Pedido de Esclarecimento 2 - Pregão 07/2019

  

Prezado,

 

Com o intuito de subsidiar as decisões desta Pregoeira, no que concerne aos atos
pra�cados no Pregão 07/2019, cujo objeto é a contratação de serviço para preparação, produção e
fornecimento con�nuos de refeições e lanches, na forma administrada, dentro das instalações do Centro
Socioeduca�vo Ribeirão das Neves, com fundamento no art. 9°, § 1º, inciso II do Decreto Estadual
44.786/2008;

Encaminho Pedido de Esclarecimento 2 (3977497) que foi reiterado pela empresa Mania
Soluções em Alimentação e Serviços Ltda., CNPJ: 0O.620.064/0001-60, para ser analisado, e por fim,
apresentar posicionamento e jus�fica�va quanto às questões suscitadas.

Tendo em vista que a sessão do pregão está agendada para o dia 27/03/2019, solicito
retorno do processo o mais breve possível.

 

Sem mais para o momento, reitero os votos de es�ma e consideração e me coloco a
disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

 

Atenciosamente, 

 

Ana Carolina Nascimento Souza
Pregoeira do Núcleo de Licitação

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Nascimento Souza, Pregoeira, em
25/03/2019, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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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 3977516 e
o código CRC 2F20AD23.

 
Referência: Processo nº 1690.01.0001202/2019-79 SEI nº 3977516

http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Diretoria de Gestão Operacional

 

Memorando.SESP/DGO.nº 417/2019

Belo Horizonte, 26 de março de 2019.

Ilma Sra.

Ana Carolina Nascimento Souza

Núcleo de Licitação

 

 

 

Prezada Senhora,

 

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao pedido de esclarecimento da empresa
Mania Soluções em Alimentação e Serviços Ltda, venho por meio deste, informar que para a composição
da formação do preço de referência é u�lizada a metodologia descrita no "Caderno de Aquisição e
Contratação de Serviços para o Fornecimento de refeições" - faremos referência a ele como "Caderno de
Aquisição" -, oriunda do Modelo de Gestão Estratégica de Suprimentos do Estado de Minas Gerais,
modelo este que observa as leis e normas gerais de licitações e contratos, execução orçamentária e
financeira, bem como o conjunto de regulamentos rela�vos aos processos de suprimentos do setor
público, u�lizado conforme diretriz do Governo desde 2007.

Dessa forma, o referido “Caderno de Aquisição"  contém diretrizes para a composição do
Preço de Refeições (Preço de Referência) u�lizado nos processos licitatórios. A composição de
preços para a obtenção dos valores unitários das refeições objeto do "Caderno de Aquisição" foi
estruturada de acordo com o racional de cálculo desenvolvido pelo Estudo Técnico de Serviços
Terceirizados do Estado de São Paulo (CADTERC), considerando os seguintes grupos:

- Matéria-prima alimentar – gêneros e produtos alimen�cios.

- Matéria-prima não alimentar – descartáveis individuais, descartáveis para preparo das
refeições, produtos para higienização e limpeza das instalações, utensílios e equipamentos u�lizados na
produção.

- Mão de obra para preparo e fornecimento das refeições.

- Custos diversos – instalações �sicas, equipamentos, utensílios, consumo de água, energia,
gás e análises microbiológicas.

- O BDI (Bene�cio e Despesas Indiretas) é composto por bene�cio (lucro), despesas
indiretas (administração central e seguros) e despesas fiscais (PIS, COFINS e ICMS).

Destarte, os tributos a�nentes ao objeto dessa licitação estão previstos no termo de
referência, conforme metodologia supracitada, dessa forma os tributos que devem compor a formação
do preço são os que estão contemplados no termo de referência.
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Como já informado no Memorando.SESP/DCC.nº 226/2019 (3913409),
ressalto que,  devem ser levados em consideração os valores dos custos  na elaboração da proposta, que
agregados à apuração dos tributos incidentes, o valor final a ser apresentado pela empresa par�cipante
do referido Edital, não ultrapasse o valor de referência, tendo em vista que a carga tributária a qual a
empresa está enquadrada deve ser respeitada.

Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a disposição para eventuais
esclarecimentos que se fizerem necessários.

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

David da Silva Campos

Diretor de Gestão Operacional

 

 

  

Documento assinado eletronicamente por David da Silva Campos, Diretor, em 26/03/2019, às 17:49,
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 4002309 e
o código CRC 055917C8.

 
Referência: Processo nº 1690.01.0001202/2019-79 SEI nº 4002309

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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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Núcleo de Licitações da SESP

Relatório nº 4008837/SESP/NULIC/2019

PROCESSO Nº 1690.01.0001202/2019-79

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, neste
ato representado pela Pregoeira, Sr.ª Ana Carolina Nascimento Souza, designada por meio da Resolução
SESP nº 71, de 27 de dezembro de 2018, do Exmo. Secretário de Segurança Pública, publicada no Diário
Oficial de Minas Gerais em 29 de dezembro de 2018, vem, em razão do PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao
Instrumento Convocatório do Pregão 07/2019, proposto pela empresa “MANIA SOLUÇÕES EM
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ”, inscrita no CNPJ sob o nº 00.620.064/0001-60, estabelecida na Rua
Helcio de Paiva, 51 - Santa Branca, apresentar sua resposta, como segue:

 

I - DO RELATÓRIO

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao ato convocatório do PREGÃO Nº 07/2019, cujo
objeto é 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 Ribeirão das Neves, conforme solicitado pela licitante no documento em
anexo (E-mail Pedido de esclarecimento 2 - Mania Soluções Alimen (3977497)).

 

II- DA TEMPESTIVIDADE

No que se refere à tempes�vidade, verifica-se que o pedido de esclarecimento atende às exigências
previstas nos subitens 3.1, 3.2, 3.2.1 e 3.2.2. do Edital 07/2019, uma vez que o mesmo foi encaminhado
por e-mail no dia 25 de março de 2019 e o prazo para apresentar pedido de esclarecimento encerrou-
se em 25 de março de 2019, ou seja, 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura da licitação,
vejamos:

3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por
qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao pregoeiro até 2 (dois) dias úteis antes
da data marcada para abertura da licitação.

3.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro,  por escrito, por meio
do e-mail licitacaosesp@seguranca.mg.gov.br.

3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se iden�ficar
(CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica
e CPF para pessoa �sica) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo,
telefone e e-mail).

3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail
àqueles que enviaram integral e corretamente as solicitações de re�rada do Edital.

 

III - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

mailto:licitacaosesp@defesasocial.mg.gov.br
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A empresa “MANIA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ”, inscrita no CNPJ sob o nº
00.620.064/0001-60 propôs o seguinte pedido de esclarecimento:

Agradeço a presteza, mas temo que a resposta não foi suficientemente esclarecedora, não
ultrapassando o limite de informação do próprio edital.

O que precisamos compreender é o fato de termos uma previsão parcial dos impostos na planilha
de custo apresentada.

Reitero que, tendo uma margem para disputa de pregão extremamente reduzida, com a previsão
errônea dos impostos, no nosso entendimento faço questão de deixar claro, tudo isto impactando
diretamente no valor de referência, fica inviável para uma empresa de pequeno porte par�cipar do
certame e obter resultados posi�vos.

Isto com certeza diminui o interesse de outras empresas na par�cipação, pois não existe atra�vos
suficientes para alocar recursos em um negócio de perspec�vas tão evidentes de insucesso.

Fica aqui a minha contribuição, e se houver alguma nova informação temos muito interesse.

 

IV - DA RESPOSTA

O pedido de esclarecimento foi encaminhado à Diretoria de Gestão Operacional (DGO) para que a área
analisasse, e, por fim, apresentasse posicionamento e jus�fica�va quanto às questões suscitadas pelo
licitante.

Em resposta, a Diretoria de Gestão Operacional, por meio do Memorando.SESP/DGO.nº 417/2019
(4002309), informou que:

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao pedido de esclarecimento da empresa Mania
Soluções em Alimentação e Serviços Ltda, venho por meio deste, informar que para a composição
da formação do preço de referência é u�lizada a metodologia descrita no "Caderno de Aquisição e
Contratação de Serviços para o Fornecimento de refeições" - faremos referência a ele como
"Caderno de Aquisição" -, oriunda do Modelo de Gestão Estratégica de Suprimentos do Estado de
Minas Gerais, modelo este que observa as leis e normas gerais de licitações e contratos, execução
orçamentária e financeira, bem como o conjunto de regulamentos rela�vos aos processos de
suprimentos do setor público, u�lizado conforme diretriz do Governo desde 2007.

Dessa forma, o referido “Caderno de Aquisição"  contém diretrizes para a composição do Preço de
Refeições (Preço de Referência) u�lizado nos processos licitatórios. A composição de preços para a
obtenção dos valores unitários das refeições objeto do "Caderno de Aquisição" foi estruturada de
acordo com o racional de cálculo desenvolvido pelo Estudo Técnico de Serviços Terceirizados do
Estado de São Paulo (CADTERC), considerando os seguintes grupos:

- Matéria-prima alimentar – gêneros e produtos alimen�cios.

- Matéria-prima não alimentar – descartáveis individuais, descartáveis para preparo das refeições,
produtos para higienização e limpeza das instalações, utensílios e equipamentos u�lizados na
produção.

- Mão de obra para preparo e fornecimento das refeições.

- Custos diversos – instalações �sicas, equipamentos, utensílios, consumo de água, energia, gás e
análises microbiológicas.

- O BDI (Bene�cio e Despesas Indiretas) é composto por bene�cio (lucro), despesas indiretas
(administração central e seguros) e despesas fiscais (PIS, COFINS e ICMS).

Destarte, os tributos a�nentes ao objeto dessa licitação estão previstos no termo de referência,
conforme metodologia supracitada, dessa forma os tributos que devem compor a formação do
preço são os que estão contemplados no termo de referência.

Como já informado no Memorando.SESP/DCC.nº 226/2019 (3913409), ressalto que,  devem ser
levados em consideração os valores dos custos  na elaboração da proposta, que agregados à
apuração dos tributos incidentes, o valor final a ser apresentado pela empresa par�cipante do
referido Edital, não ultrapasse o valor de referência, tendo em vista que a carga tributária a qual a
empresa está enquadrada deve ser respeitada.

Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos
que se fizerem necessários.
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Em face das considerações expendidas, em conformidade com o posicionamento informado pela área,
por entender que os requisitos e princípios que permeiam os atos da Administração Pública devem ser
irrestritamente observados, esta é a resposta.

Belo Horizonte, 25 de março de 2019.

 

Ana Carolina Nascimento Souza

Pregoeira do Núcleo de Licitação

Coordenadoria de Planejamento Gestão e Finanças

Secretaria de Estado de Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Nascimento Souza, Pregoeira, em
26/03/2019, às 18:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4008837 e
o código CRC 06F9F4D1.

 
Referência: Processo nº 1690.01.0001202/2019-79 SEI nº 4008837
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