
 
 
 

Ao 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 126/2020 

Processo Administrativo nº 1451044 000126/2020 

 

A CRS EVENTOS E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, 

subscrita no CNPJ: 11.788.563/0001-02, sediada na Rua Luiz Gonzaga, 556 – centro (distrito de 

Pecém) – São Gonçalo do Amarante/CE, CEP: 62670-000 vem, mui respeitosamente, à 

presença de Vossa Senhoria, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Raphael Lima, 

adiante assinado, com fulcro no art. 109, I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e art. 26, 

do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, apresentar termo de desistência de recurso, 

mediante constatação de equivoco da licitante ao analisar a documentação apresentada pela 

empresa FALCÃO ALIMENTOS EIRELI ME, declarada vencedora do processo. 

Como forma de não atrasar o andamento do processo licitatório e consequentemente não 

prejudicar a CONTRATANTE, declaramos nos abster do direito de interpor recurso, 

reconhecendo a empresa FALCÃO ALIMENTOS EIRELI ME como legítima vencedora do 

certame. 

 

Nesses Termos, 

Pede deferimento. 

 

 

 
__________________________________ 

Raphael Lima 

Representante Legal 

CPF: 964371543-49 

CRS EVENTOS E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA – ME 

11.788.563/0001-02 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

Diretoria de Compras

 

Relatório desistência do recurso - SEJUSP/DCO                                                                                                         
   

      Belo Horizonte, 04 de agosto de 2020.

INFORMAÇÕES SOBRE A DESISTÊNCIA EM APRESENTAR RECURSO ADMINISTRATIVO

 

PREGÃO ELETRÔNICO 126/2020 - Objeto: Preparação, produção e fornecimento con�nuo de refeições e
lanches prontos, na forma transportada, às Unidades Prisionais do Lote 234: Presídio de Elói Mendes e
Presídio de Varginha, em lote único, assegurando uma alimentação balanceada e em condições
higiênico-sanitárias adequadas. As refeições deverão ser des�nadas a presos e servidores públicos a
serviço no Presídio de Elói Mendes e Presídio de Varginha.

 

 

1. DOS FATOS

No dia 24 de julho de 2020, ocorreu o retorno da sessão do Pregão Eletrônico 126/2020. 

Foi informado que os documentos de habilitação do licitante FALCÃO ALIMENTOS EIRELI -
CNPJ 05.893.299/0001-74 foram analisados e estavam em conformidade com o estabelecido no Edital
126/2020. E ainda que houve parecer técnico favorável à qualificação técnica e parecer contábil favorável
em relação a qualificação econômico-financeira do licitante. Além disso, as planilhas de composição de
custos e fichas técnicas foram avaliadas pelas áreas técnica e contábil e estavam conforme o exigido.

Diante disto, a proposta do fornecedor FALCÃO ALIMENTOS EIRELI foi aceita e
posteriormente a empresa foi habilitada.

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

 

 

2. DA ADMISSIBILIDADE

O critério de aceitabilidade do recurso exige a manifestação imediata e mo�vada, da
intenção de recorrer, tão logo seja declarado o vencedor do certame.

Nos termos do subitem 10.1. do Edital 126/2020, foi concedido prazo de 10 (dez) minutos
para que manifestassem, imediata e mo�vadamente, acerca da intenção de recorrer.

10.1. Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o par�cipante do certame terá até
10 (dez) minutos para manifestar, imediata e mo�vadamente, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, em campo próprio, a intenção de recorrer, sendo
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da sessão do pregão, para
apresentação das razões de recurso, ficando os demais par�cipantes, desde logo
in�mados, sem necessidade de publicação, a apresentarem contrarrazões em
igual número de dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.



04/08/2020 SEI/GOVMG - 17780715 - Relatório

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21033970&infra… 2/3

Findo o prazo para o cadastramento de manifestação de intenção de recurso, o fornecedor
"CRS EVENTOS E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA – ME - CNPJ 11.788.563/0001-02" manifestou intenção
de interpor recurso para o lote, conforme descrição cadastrada no Portal de Compras - MG, in verbis: 

Ilmo. sr. Pregoeiro, manifestamos intenção de interpor recurso mediante
iden�ficação de irregularidades na documentação da empresa arrematante. As
razões serão apresentadas em momento tempes�vo conforme determinação do
edital.

O Pregoeiro analisou os mo�vos externados pelo licitante e aceitou as intenções
do recorrente.

 

 

2.1 DA TEMPESTIVIDADE

O subitem 10.1 do Edital 126/2020 dispõe que:

10.1. Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o par�cipante do certame terá até
10 (dez) minutos para manifestar, imediata e mo�vadamente, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, em campo próprio, a intenção de recorrer, sendo
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da sessão do pregão, para
apresentação das razões de recurso, ficando os demais par�cipantes, desde logo
in�mados, sem necessidade de publicação, a apresentarem contrarrazões em igual
número de dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

Logo, foi concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para o encaminhamento de
razões recursais, prazo finalizado em 29/07/2020, como também igual prazo para que os demais
licitantes enviassem as contrarrazões, prazo que finalizado em 03/08/2020.

A empresa CRS EVENTOS E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA – ME inseriu sua desistência em
apresentar o recurso (17586139) no Portal de Compras-MG, vejamos:

 

A CRS EVENTOS E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito
privado, subscrita no CNPJ: 11.788.563/0001-02, sediada na Rua Luiz Gonzaga, 556
– centro (distrito de Pecém) – São Gonçalo do Amarante/CE, CEP: 62670-000 vem,
mui respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, por intermédio de seu
representante legal, o Sr. Raphael Lima, adiante assinado, com fulcro no art. 109, I,
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e art. 26, do Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, apresentar termo de desistência de recurso, mediante constatação
de equivoco da licitante ao analisar a documentação apresentada pela empresa
FALCÃO ALIMENTOS EIRELI ME, declarada vencedora do processo. Como forma de
não atrasar o andamento do processo licitatório e consequentemente não
prejudicar a CONTRATANTE, declaramos nos abster do direito de interpor recurso,
reconhecendo a empresa FALCÃO ALIMENTOS EIRELI ME como legí�ma vencedora
do certame.
Nesses Termos,
Pede deferimento.
 
Raphael Lima Representante Legal

 

 

7.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Diante do exposto, em obediência aos princípios da legalidade, da isonomia, da
supremacia do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da mo�vação e da vinculação
ao instrumento convocatório, previstos no art. 3º da Lei 8.666, de 1993;

Considerando o disposto no Decreto nº 43.080/2002 e na Resolução Conjunta nº 3.458, de
22 de julho de 2003;

Mantem-se inalterada a classificação e habilitação da
licitante  FALCÃO ALIMENTOS EIRELI - CNPJ 05.893.299/0001-74, por não subsis�r razões para
reformulação dos julgamentos anteriormente proferidos.

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.

É o que se submete ao julgamento da Autoridade Superior.

 

Herbert Silva Quintão
Pregoeira - Diretoria de Compras

Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Herbert Silva Quintao, Servidor(a) Público(a), em
04/08/2020, às 08:48, 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 17780715
e o código CRC BAF28514.

Referência: Processo nº 1450.01.0068645/2020-32 SEI nº 17780715
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

  

DESPACHO 

 

  

Referência: Processo nº 1450.01.0068645/2020-32. 

Assunto: Julgamento de Recurso Administra�vo

Pregão Eletrônico 126/2020 - Objeto: Preparação, produção e fornecimento con�nuo de
refeições e lanches prontos, na forma transportada, às Unidades Prisionais do Lote 234: Presídio de Elói
Mendes e Presídio de Varginha, em lote único, assegurando uma alimentação balanceada e em
condições higiênico-sanitárias adequadas. As refeições deverão ser des�nadas a presos e servidores
públicos a serviço no Presídio de Elói Mendes e Presídio de Varginha.

A Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública, neste ato representada pela Sr.ª
Superintendente de Infraestrutura e Logís�ca, Tiago Maduro de Azevedo, vem apresentar sua decisão
sobre o recurso em epígrafe, pelos mo�vos abaixo expostos:

 

I – DA DECISÃO

 

Nos termos do art. 8°, inciso III do Decreto Estadual 44.786 de 18 de abril de 2008, e,
considerando as razões de fato e de direito expostas pelo Ilustre Pregoeiro, em sua manifestação -
Relatório desistência do recurso (17780715), a qual acolho, CONHEÇO da desistência em apresentar
o recurso administra�vo interposto pela empresa CRS EVENTOS E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA – ME -
CNPJ 11.788.563/0001-02, ACOLHO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e mantenho a r. decisão que declarou
habilitada a empresa FALCÃO ALIMENTOS EIRELI - CNPJ 05.893.299/0001-74  por seus próprios
fundamentos.

 

Tiago Maduro de Azevedo

Superintendente de Infraestrutura e Logís�ca

Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública

Belo Horizonte, 04 de agosto de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Tiago Maduro de Azevedo, Superintendente de
Infraestrutura e Logís�ca, em 04/08/2020, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 17782334
e o código CRC 615A2885.


