
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Central de Compras

Relatório nº 01 - Decisão de Petição/SEPLAG/CECOMP/2020

PROCESSO Nº 1500.01.0039877/2019-73

DECISÃO DE PETIÇÃO CONTRA ATOS DE PROCESSO LICITATÓRIO

 

Pregão Presencial nº 01/2019
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 Neves.

Autor da petição: B&S Alimentos Eireli EPP

Manifestação contrária: Star Tec Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda

 

1. Relatório

Trata-se do processo licitatório Pregão Presencial 01/2019 cujo objeto é a 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 Neves.

A sessão de abertura ocorreu em 20/01/2020 às 10:00 nas salas 6 e 7 do 13º andar do Prédio
Gerias da Cidade Administrativa. Estavam presentes 7 (sete) licitantes para a entrega dos
envelopes: Star Tec Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda, B&S Alimentos Eireli,, Comercial
Oliveira  e Chagas Ltda, Q-Sabore Brasil Foods Alimentos Eireli, Trigoleve Industria e Comércio
Ltda, MM Lanches Ltda e HR Lanches Promoções e Eventos Ltda

 Foram realizados os procedimentos descritos na Ata parcial:

1. credenciamento dos licitantes

2. classificação das propostas conforme disposto no artigo 12 do Decreto 44786 com
critério de julgamento o preço do Kg, a saber:

Ordem Empresa Proposta Inicial Situação
1º Star Tec Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda R$19,25 Classificada
2º MM Lanches Ltda R$20,79 Classificada
3º B&S Alimentos Eireli R$21,00 Classificada
4º Trigoleve Industria e Comércio Ltda. R$24,50 Desclassificada
5º HR Lanches Promoções e Eventos Ltda R$24,50 Desclassificada
6º Comercial Oliveira  e Chagas Ltda. R$25,90 Desclassificada
7º Q- Sabore Brasil Foods Alimentos Eireli R$32,00 Desclassificada

3. Sessão de lance com as 3 (três) classificadas vencida pela Star Tec Comércio e Serviços
Eletrônicos Ltda com o valor de R$ 17,40 o quilograma.

4. Abertura dos envelopes de habilitação do primeiro colocado.

5. Suspensão para realização de diligência até dia 21/01/2020 às 16:00h e retorno marcado
para 22/01/2020 às 10:00.

Relatório 01 - Decisão de Petição (10927516)         SEI 1500.01.0039877/2019-73 / pg. 1



A empresa B&S Alimentos Eireli EPP, no dia 21 de janeiro de 2020, impetrou uma petição
requerendo a “NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NO PRESENTE
PREGÃO PRESENCIAL”.

A empresa Star Tec Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda apresentou resposta à diligência
com envio por email dos documentos.

A sessão foi reaberta conforme agendado e foi dado conhecimento aos licitantes da existência
de fato superveniente relacionado à petição apresentada, foi informado que todos teriam
acesso à mesma e que poderiam se manifestar até às 17:00 do dia 23/01/2020.

Foi informado, por fim, que a decisão da Administração ocorreria atpé às 17:00 do dia
24/01/2020.

É o relatório.

2. Petição

A empresa B&S alegou a existência de irregularidades na sessão do pregão que
resumidamente foram:

1. DO DESCUMPRIMENTO GRITANTE DO EDITAL – EMPRESA CREDENCIADA
ATRAVÉS DE PESSOA SEM OS DEVIDOS PODERES – IMPOSSIBILIDADE DA
ENTREGA DE DOCUMENTOS OU MESMO DE EFETUAR LANCES –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO POSTERIOR DO ATO – NECESSIDADE DE
ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS POSTERIORES

A empresa alega:

Que o representante da empresa vencedora da fase de lances, Star Tec, mesmo sendo
sócio minoritário não tinha poderes para atuar na licitação

A fase de lances foi comprometida por restarem apenas dois licitantes na fase de lances,
num universo inicial de sete licitantes possíveis, ferindo o mínimo legal de 3 participantes
na fase de lances.

O prejuízo aos dois licitantes empatados em 4º lugar de participar dos lances (Trigoleve e
HR Lanches).

A impossibilidade de juntada posterior de procuração uma vez que deveria estar presente
no momento do credenciamento.

Que o rigor aplicado ao licitante MM Lances quando impugnado o edital não concedendo
a exclusão do balanço patrimonial não foi aplicado ao licitante que não apresentou
documento hábil para credenciamento concedendo prazo para juntada incorrendo em
imparcialidade.

Necessário anular todos os atos posteriores ao credenciamento, convocando as 06 (seis)
empresas devidamente credenciadas, devolver os envelopes entregues pelas mesmas e
convocando uma nova sessão, ou declarar frustrada a presente licitação.

 

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR
123/06 ATRAVÉS DE CONCULTA NO SITE DA RECEITA FEDERAL

A empresa alega:

Que 4 dos 7 licitantes não juntaram documentos que comprovasse, quando do
credenciamento, sua situação na Junta Comercial para comprovar sua situação de
beneficiária da Lei 123/2006.

Que foi dado tratamento parcial aos licitantes quando da consulta ao site da Receita
Federal para comprovação das informações

Que as informações da Receita podem estar desatualizadas.
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Necessário anular todos os atos posteriores ao credenciamento ou declarar frustrada a
presente licitação.

A empresa solicitou que a SEPLAG:

Receba a presente petição e publique a mesma;

Seja declarados nulos todos os atos após a fase de credenciamento, ou que seja
declarado frustrado o presente certame.

Requer cópia integral do presente processo, bem como de todos os atos e e-mails
enviados para este pregoeiro sobre o presente processo licitatório, nos moldes da lei da
transparência e da Constituição da República.

 Requer manifestar desde já que a empresa não mais participará de nenhum ato deste
certame, acaso este não seja declarado nulo ou frustrado.

3. Outras ponderações

A empresa manifesta formalmente que não mais participará do presente certame, e solicitará
administrativamente a nulidade dos atos ou a declaração de frustração do certame como um
todo.

Pede, ainda, cópia integral do processo licitatório, bem como de todos os documentos
emanados até o presente ato, e que recorrerá na primeira oportunidade de tudo o que foi aqui
informado, bem como levará o presente caso para o Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais – TCE/MG, ao Ministério Público Estadual – MPMG, bem como ajuizará uma ação
judicial junto ao Ministério Público de Minas Gerais visando a nulidade do certame.

 

3. Manifestação contrária

Dos 6 licitantes informados sobre o direito de manifestar apenas a Star Tec se manifestou no
sentido da legalidade dos procedimentos e da manutenção do resultado do certame.

 

4. Análise

Preliminarmente, ressaltamos que essa análise é compartilhada pelo Pregoeiro, Equipe de
apoio, Área técnica demandante e auxiliados pelo Jurídico tem pleno amparo na legislação que
dispõe sobre licitação na modalidade Pregão Eletrônico.

Da questão atinente a “I – DO DESCUMPRIMENTO GRITANTE DO EDITAL – EMPRESA
CREDENCIADA ATRAVÉS DE PESSOA SEM OS DEVIDOS PODERES –
IMPOSSIBILIDADE DA ENTREGA DE DOCUMENTOS OU MESMO DE EFETUAR LANCES –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO POSTERIOR DO ATO – NECESSIDADE DE
ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS POSTERIORES”, fazemos as seguintes considerações:

1. No momento do credenciamento foi dada oportunidade ao representante credenciado da
B&B, a seu pedido, analisar os documentos de credenciamento dos licitantes sendo
apontado apenas o questionamento também elencado na petição e analisado no próximo
item. Nenhuma ocorrência sobre a ausência de poderes do representante da Star Tec foi
feita.

2. A sessão de licitação segui até o momento em que o representante da Star Tec
apresentou a ponderação sobre a ausência de poderes do licitante vencedor para prática
dos atos em sessão.

3. O pregoeiro e a equipe entenderam naquele momento que seria possível a abertura de
diligência para apresentação de procuração que comprovasse a autorização de
representação do sócio minoritário na sessão. Oportunizou-se, assim, ao representante
da empresa Star Tec Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda comprovar possuir os
poderes necessários para representar a empresa no certame
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4. Entendeu-se também, ao contrário do apontamento na petição, que não agiu o licitante
com má fé, sendo um dos sócios da empresa licitante e não um terceiro qualquer.

5. Na mesma diligência foi solicitada a apresentação de documentos que esclarecessem o
conteúdo de um atestado apresentado pela vencedora.

6. A procuração apresentada continha poderes para a participação no PP 01/2019 em todos
os atos entretanto sua data é posterior ao certame (21/01/2020). Isso significa que, no
momento em que apresentou a proposta inicial assinada e no momento da sessão de
lances, o licitante não tinha poderes para tal. Diferente seria se fosse apresentada
procuração de data posterior o que significaria que o representante apenas juntara um
documento para esclarecimento da situação, passível das diligências, e não um novo
documento, o que é vedado pelo artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8666/93: “§ 3o  É facultada
à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta.”

7. Assim, a procuração, sendo posterior à data da sessão, quando se deram o
credenciamento e abertura dos envelopes, não alcança os atos praticados pelo
representante no certame, restando inválidos os documentos assinados em nome da
empresa.Destarte, verificada a ausência de poderes do representante da empresa Star
Tec Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda, para a sessão aberta no dia 20 de janeiro de
2020, todos os atos que resultaram no resultado prolatado.

8. É dever da Administração anular seus atos quando eivados de vícios, o que o Pregoeiro e
demais participantes da análise concordam ter ocorrido na presente sessão. Citamos
como referências:

“É obrigação da Administração Pública declarar a inexistência, decretar a
nulidade, anular, regularizar seus atos inquinados de máculas,
aproveitando-os, ou a alguns de seus efeitos, quando legítima essa
conduta.” (FERREIRA, Sérgio de Andréa. IN: GASPARINI, Diógenes
(coord.). Pregão presencial e eletrônico. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p.
203)
 
“Art. 64 - A Administração deve anular seus próprios  atos quando 
eivados  de  vício de legalidade, e  pode  revogá-los  por motivo  de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os  direitos adquiridos.”( Lei
14184/12 – Processo Administrativo no âmbito do estado de Minas
Gerais)

 

9. Da análise da manifestação da StarTec, nenhum elemento foi trazido para rechaçar tal
entendimento.

 

Da questão atinente a “IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS DA LEI
COMPLEMENTAR 123/06 ATRAVÉS DE CONCULTA NO SITE DA RECEITA FEDERAL”,
fazemos as seguintes considerações:

1. Durante a sessão, a empresa B&S apresentou o questionamento quanto a comprovação
do porte de 4 licitantes tendo em vista a necessidade de verificação de aplicação dos
benefícios que ocorreriam para fins de verificação de empate ficto e posteriormente no
prazo para regularização da documentação.

2. Quando apresentado o questionamento, o Pregoeiro e equipe de apoio imediatamente
fizeram a consulta ao site da Receita Federal para as 4 empresas apontadas, a saber:
Star Tec Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda, Comercial Oliveira  e Chagas Ltda, Q-
Sabore Brasil Foods Alimentos Eireli, MM Lanches Ltda. A consulta foi impressa e
apresentada a todos os participantes e confirmou se tratar de ME ou EPP todas as
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quatro.

3. A consulta à junta se faz desnecessária visto que seu sistema é interligado ao CAGEF
sendo as informações atualizadas no mesmo momento. Usando da faculdade de realizar
diligências, a Administração  consultou posteriormente esse site e todos os licitantes
apresentam a mesma situação de serem beneficiários da Lei 123:
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4. Diante do exposto, não procedem as alegações de necessidade de nulidade dos
credenciamentos das 4 empresas apontadas.

 

5. Conclusão
Diante do exposto, o pregoeiro sugere:

1. ANULAR PARCIALMENTE, os atos do certame licitatório objeto do Pregão Presencial nº
001/2019, Processo SEI nº 1500.01.0039877/2019-73, reconhecendo e decretando a
INVALIDAÇÃO DO ATO DE CREDENCIAMENTO do representante da empresa Star Tec
Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda e aqueles dele derivados, aproveitando os atos
anteriores praticados regularmente;

2. INVALIDAR a classificação da proposta da empresa Star Tec Comércio e Serviços
Eletrônicos Ltda, constatado que o signatário do documento não possuía competência
legal para assunção de compromissos em nome da empresa;

3. DETERMINAR o RETORNO À FASE DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS do
procedimento licitatório e o refazimento dos atos anulados restando o resultado e
comunicando as licitantes que são classificadas e que participarão de nova fase de
lances:

Ordem Empresa Proposta Inicial Situação
1º Star Tec Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda R$19,25 Desclassificada
2º MM Lanches Ltda R$20,79 Classificada
3º B&S Alimentos Eireli R$21,00 Classificada
4º Trigoleve Industria e Comércio Ltda. R$24,50 Classificada
5º HR Lanches Promoções e Eventos Ltda R$24,50 Classificada
6º Comercial Oliveira  e Chagas Ltda. R$25,90 Desclassificada
7º Q- Sabore Brasil Foods Alimentos Eireli R$32,00 Desclassificada

 

4. DETERMINAR o agendamento da reabertura da seprédio ssão e a comunicação aos
licitantes que participaram do certame para o dia 29/01/2020, as 10:00 horas na sala 04, do 2º
andar do Prédio Gerais

5. Submeter o presente relatório à autoridade competente do certame para ratificação da
decisão.

Documento assinado eletronicamente por Roney de Aguiar Costa, Pregoeiro(a), em
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24/01/2020, às 16:40, 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 Rafael Mayrink Ferreira, Superintendente,
em 24/01/2020, às 16:52, 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
10927516 e o código CRC 22DA5F5F.

Referência: Processo nº 1500.01.0039877/2019-73 SEI nº 10927516
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