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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

Diretoria de Compras

 

Resposta ao Pedido de Esclarecimento - SEJUSP/DCO                                                                                               
             

      Belo Horizonte, 14 de julho de 2020.

REF.: PREGÃO Nº 1451044 – 126/2020 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, neste ato representado por  seu  Pregoeiro,  Sr. Herbert Silva Quintão, designado através
da Resolução SEJUSP nº 87, de 29 de novembro de 2019, vem, em razão DA SOLICITAÇÃO DE
ESCLARECIMENTO ao Ato Convocatório do Pregão em epígrafe, proposta pelo licitante DEL REI FOODS,
prestar os devidos esclarecimentos, como segue:

 

1.  DO RELATÓRIO

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao ato convocatório do PREGÃO Nº
1691001 – 126/2020, cujo objeto refere-se a 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, conforme explanado no e-mail em anexo
(Pedido de Esclarecimento I - 17031683).

 

2. PRELIMINARMENTE - DA TEMPESTIVIDADE

No que se refere à tempes�vidade, verifica-se que a solicitação de esclarecimento atende
às exigências previstas nos itens 3.1 e 3.2 do Edital Licitatório, uma vez que o prazo para apresentação do
documento em epígrafe finda-se-se no dia 14/07/2020 e que o mesmo foi encaminhado ao e-mail
descrito no instrumento convocatório no dia 13/07/2020.

 

3. DOS QUESTIONAMENTOS

Como os ques�onamentos apresentados pela empresa "DEL REI FOODS" tratam-se de
alegações estritamente de caráter técnico e com intuito de subsidiar este Pregoeiro, no que concerne aos
atos pra�cados neste pregão, com fundamento no art. 9°, § 1º, inciso II do Decreto Estadual 44.786/2008,
o pedido de esclarecimento foi encaminhado para a Diretoria de Nutrição, área demandante do processo
de compra em tela para análise e esclarecimentos.

Desta forma, a área encaminhou o Memorando 1009 (17040125) contendo as seguintes
respostas aos ques�onamentos:

 

Senhor Pregoeiro,
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Em resposta ao Memorando.SEJUSP/DCO.nº 929/2020 (17031648), que encaminha
o pedido de Esclarecimento (17031683) solicitado pela empresa: DEL REI FOODS,
acerca do Pregão Eletrônico nº 126/2020, cujo objeto trata-se do fornecimento de
refeições e lanches, na forma transportada, para o Presídio de Elói Mendes e
Presídio de Varginha, expomos:
Quanto ao ques�onamento sobre o preenchimento da proposta no que concerne
ao valor de servidores e sentenciados, esclarecemos que os cálculos para a
formação dos preços de referência considera o quan�ta�vo de refeições diárias
(desjejum, almoço, lanche, jantar e lanche noturno) que deverão ser fornecidas
aos servidores e sentenciados separadamente de cada Unidade Prisional que
compõe o lote licitatório. Que consequentemente forma o custo unitário e o
diário, que é o somatório do valor unitário de cada refeição, também de forma
separada para os servidores, sentenciados e unidades prisionais. Esse custo
diário é mul�plicado pelos dias do ano, totalizando o custo anual dos servidores e
sentenciados de  cada Unidade Prisional.
Posteriormente, soma-se o custo anual dos servidores e dos sentenciados  para
cada unidade separadamente, resultando no valor total de cada uma (nesse
momento ocorreu a junção dos custos anuais das refeiçoes dos servidores e
sentenciados de cada unidade que forma o lote licitatório). Em seguida, esses
custos são somados, resultando no valor global de referência do lote do processo
licitatório, como pode ser observado no item 30 do Termo de Referência.
Assim, nas planilhas de cálculos que compõem o Termo de Referência
estão es�pulados os valores das refeições de referência separadamente para
servidores, sentenciados e por unidades prisionais, e também o valor global do lote
licitatório. 
Já em relação aos campos de preenchimento da proposta dos licitantes
ques�onado no pedido de esclarecimentos ora respondido, informamos que esse
assunto foge do limite de competências da Diretoria de Nutrição.
Sendo essas as considerações e informações dessa Diretoria acerca dos
ques�onamentos (17031683), permanecemos à disposição para esclarecimentos
que por ventura se fizerem necessários.
 
Atenciosamente,
 
Patrícia Greice Soares
Nutricionista/DNU
 
     De acordo:
Juliana Aparecida Pereira
Diretora de Nutrição
 

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

 

 

Herbert Silva Quintão

Pregoeiro - Diretoria de Compras
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Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Herbert Silva Quintao, Servidor(a) Público(a), em
14/07/2020, às 15:53, 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 17068236
e o código CRC DA76D08E.

Referência: Processo nº 1450.01.0068645/2020-32 SEI nº 17068236
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Prezada Raissa, boa tarde! 

Segue em anexo a resposta ao pedido de esclarecimento. Informo que será publicado no site
www.seguranca.mg.gov.br/ esta resposta, link www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/page/3138-
pregao-126-2020

Sem mais, 

Atenciosamente
 
Herbert Silva Quintão
Pregoeiro
 
CIDADE ADMINISTRATIVA - EDIFÍCIO MINAS
RODOVIA  PREFEITO  AMÉRICO  GIANETTI, S/N - 5º ANDAR
SERRA  VERDE  - BELO  HORIZONTE  -  MG  - CEP: 31630-900
CONTATO: (31) 3915-5753    -    FAX:(31) 3915-5934 /  3915-5935

De: SEJUSP - Comissão Permanente de Licitação
Enviado: terça-feira, 14 de julho de 2020 13:41
Para: DEL REI FOODS
Assunto: Re: PROPOSTA PREGÃO 126/2020
 
Prezado licitante, boa tarde!

Enviei o teu pedido de esclarecimento para área demandante do pregão, e estou aguardando a
resposta.

Assim que a área técnica responder, eu a encaminharei.

Atenciosamente
 
Herbert Silva Quintão
Pregoeiro
 

Re: PROPOSTA PREGÃO 126/2020

 Responder a todos |

PE 126/2020


SEJUSP - Comissão Permanente de Licitação 
Hoje, 16:02
DEL REI FOODS <delreifoods@outlook.com> 



Mostrar todos os 1 anexos (141 KB)  Baixar  

Resposta.pdf
141 KB

Responder a todos  | Excluir Lixo eletrônico  |  
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De: DEL REI FOODS <delreifoods@outlook.com>
Enviado: terça-feira, 14 de julho de 2020 13:24
Para: SEJUSP - Comissão Permanente de Licitação
Assunto: Re: PROPOSTA PREGÃO 126/2020
 
???????

Obter o Outlook para Android

From: DEL REI FOODS <delreifoods@outlook.com>
Sent: Monday, July 13, 2020 4:23:10 PM
To: SEJUSP - Comissão Permanente de Licitação <licitacaodco@seguranca.mg.gov.br>
Subject: Re: PROPOSTA PREGÃO 126/2020
 
Acontece que as propostas sempre disponibilizavam: valor de refencia dos sentenciados + valor de
refencia dos servidores DE CADA UNIDADE (PRESÍDIO).
O que no pregão em tela totalizaria 4 campos para preenchimento e o valor total.
Então devo preencher o valor de referência total para cada unidade (presídio) e não mais o valor de
servidores e sentenciados de cada unidade(presidio)?

Obter o Outlook para Android

From: SEJUSP - Comissão Permanente de Licitação <licitacaodco@seguranca.mg.gov.br>
Sent: Friday, July 10, 2020 5:07:11 PM
To: DEL REI FOODS <delreifoods@outlook.com>
Subject: Re: PROPOSTA PREGÃO 126/2020
 
Prezado licitante, boa tarde!

O Pregão 126/2020 é des�nado à 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.

Que estão divididos em dois itens:

Item 01 - Se refere ao Presídio de Elói Mendes e tem como valor de referencia R$ 1.242.129,12;
Item 02- Se refere ao Presídio de Varginha e tem como valor de referencia R$ 3.706.683,48.

Conforme consta no item 30 (valor es�mado para contratação) do Termo de Referencia.

Espero ter esclarecido tua dúvida.

Atenciosamente
 
Herbert Silva Quintão
Pregoeiro

CIDADE ADMINISTRATIVA - EDIFÍCIO MINAS
RODOVIA  PREFEITO  AMÉRICO  GIANETTI, S/N - 5º ANDAR
SERRA  VERDE  - BELO  HORIZONTE  -  MG  - CEP: 31630-900
CONTATO: (31) 3915-5753    -    FAX:(31) 3915-5934 /  3915-5935

Responder a todos  | Excluir Lixo eletrônico  |  
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De: DEL REI FOODS <delreifoods@outlook.com>
Enviado: sexta-feira, 10 de julho de 2020 14:56
Para: SEJUSP - Comissão Permanente de Licitação
Assunto: PROPOSTA PREGÃO 126/2020
 
Boa tarde, ao inserir a proposta do pregão 126/2020 notei que não consta os 2 itens do pregão (presidio
Varginha e Elói Mendes), constando a opção de preenchimento (servidor e sentenciado) apenas para
um Presidio.
AGUARDO RETORNO.
ATT.
Raissa.

Responder a todos  | Excluir Lixo eletrônico  |  


