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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade 

Diretoria de Planejamento e Orçamento

 

O�cio SEINFRA/DPO nº. 39/2020

Belo Horizonte, 22 de maio de 2020.

 

  

À Empresa

CIEE-MG

Rua Célio de Castro, 79 Bairro Floresta

Belo horizonte - MG

 

Assunto: Resposta Pedido de revisão  Edital 04/2020

Referência: [Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1300.01.0002992/2019-48].

  

 

   

                     Prezados, 

 

Reportamos ao pedido de Impugnação impetrado por essa empresa, acerca da necessidade de se
re�ficar o critério de julgamento previsto no item 7.3.1 do edital de licitação SEINFRA nº 004/2020, para
constar o de menor preço por item, em virtude de possível restrição a compe��vidade, temos a informar
que:

O critério de julgamento dos procedimentos administra�vos é definido pelas áreas técnicas competentes,
embasadas nas especificações do objeto e  ressaltamos que em momento algum a delimitação do critério
de julgamento perseguido no certame,  devidamente jus�ficada pela área técnica não afronta nenhum
disposi�vo legal, bem como não restringe direitos consolidados a microempresa ou empresa de pequeno
porte, de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 2004, haja vista o disposto no item 4.4 do Edital em
questão.

O procedimento licitatório ao definir como critério de julgamento o menor preço global não está a
restringir o certame à par�cipação de microempresas ou empresas de pequeno porte. De outro turno, a
procedência do pedido da Impugnante, em nossa visão, teria justamente o efeito contrário ao que
pretende, posto que a desconsideração dos valores da bolsa auxílio e do auxílio transporte acabariam por
incluir o procedimento nos rigores do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 2006, salvo se
houvessem exceções devidamente jus�ficadas, pela área técnica, nos termos do art. 14 do Decreto
Estadual nº 47.437/2018.

Sendo assim, informamos que não existe respaldo necessário que jus�fique a re�ficação do Edital.
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Atenciosamente,

 

Ricardo Luiz Miranda

   Pregoeiro

  

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Luiz Miranda, Chefe do Núcleo, em 22/05/2020,
às 10:50, 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 14585622
e o código CRC 2B6457ED.

Referência: Processo nº 1300.01.0002992/2019-48 SEI nº 14585622
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