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      Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2020.

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Central de Compras

 

REFERÊNCIA: RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 01/2019.
INTERESSADOS: B&S ALIMENTOS EIRELI - EPP
 

OBJETO: Concessão onerosa de uso de espaço público para exploração de serviço de
restaurante, por parte de empresa especializada em preparo e comércio de refeições, no
Centro de Convivência da Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida
Nevesconforme especificações constantes no Edital e seus anexos.

 

I – DAS PRELIMINARES
Impugnação interposta tempestivamente pela empresa B&S ALIMENTOS EIRELI - EPP, com
fundamento nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002.

 

II - DAS FORMALIDADES
Registre-se que a resposta foi devidamente encaminhada à impugnante, tempestivamente, pela
mesma via do recebimento do instrumento impugnatório, qual seja, via e-mail. Tal impugnação e
respectiva resposta serão devidamente autuados em apenso ao processo principal e levados
ao conhecimento público, a partir de sua disponibilização no “Portal de compras MG”
(www.compras.mg.gov.br).

 

III - DA ANÁLISE
Insurge-se a impugnante contra termos do edital de responsabilidade da área técnica
competente. Destarte, transcrevemos integralmente infra a resposta aos termos impugnatórios
apresentados por essa empresa, em conformidade com o posicionamento técnico da área
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responsável desta Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG:

"(...)
Em atenção à impugnação ao edital apresentada pela empresa B&S
Alimentos Eireli – EPP esclarecemos o que segue:
 

I – DA CONTRADIÇÃO ENTRE A ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL
E O ITEM SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – NECESSIDADE DE
ESCLARECIMENTOS:
 

1) A proposta de preços é para ser apresentada apenas o valor do
quilograma (ou kilo) da comida a ser cobrada em modelo self service com
balança?
O critério de julgamento da proposta será o menor preço a ser cobrado pelo
quilograma na balança, de forma que o lance ofertado deve restringir-se ao
valor que será cobrado pelo quilograma da refeição.
 

2) Os demais produtos (como bebidas) que serão vendidos não é
necessário colocar na proposta de preços?
O preço a ser cobrado pelos demais produtos tais como refrigerantes, águas,
chocolates, balas, chicletes, sorvetes, não serão considerados para fins de
julgamento da proposta, não sendo necessário a apresentação dos mesmos
quando da sua formulação, mas serão considerados no faturamento bruto
mensal para fins de repasse à CONCEDENTE.
Em atenção às ponderações trazidas pela empresa quanto à necessidade de
revisão do item 15 do edital, que trata das sanções administrativas, a
redação do mesmo, bem como a do Termo de Referência, foi adequada ao
objeto contratual, conforme consta do edital a ser republicado.
 

II – DA REGULARIDADE JURÍDICA:  
O item 9.3.6 repete literalmente a redação da parte final do art. 28, V, da Lei
Federal nº 8.666/1993 e portanto a autorização para funcionamento expedido
por órgão competente somente será exigível quando a atividade assim
determinar, não sendo o caso do objeto a ser licitado.
 

III – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
O item 9.6.1.1 teve sua redação modificada conforme consta do edital a ser
republicado.
(...)"

IV - DA DECISÃO
Em face das considerações expendidas supra, em conformidade com o posicionamento de
lavra da área técnica responsável, por entender que os requisitos e princípios que permeiam os
atos da Administração Pública devem ser irrestritamente observados, resta conhecida a
impugnação apresentada pela empresa, por sua regularidade, para, no mérito, conceder-
lhe provimento parcial, devendo ser procedida a alteração e republicação do instrumento
convocatório, observada a legislação pertinente.
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Documento assinado eletronicamente por Roney de Aguiar Costa, Pregoeiro(a), em
06/01/2020, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
10454864 e o código CRC 1C1411FD.

Referência: Processo nº 1500.01.0039877/2019-73 SEI nº 10454864
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