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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO – MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO N° 34/2022 NA FORMA:
ELETRÔNICA. A Secretaria Municipal de Fazenda, torna público que
fará realizar no dia 02 de maio de 2022, às 09:00 horas o Pregão n°
34/2022 – Modo de Disputa Aberto na Forma Eletrônica, tipo menor
preço por item. Objeto: Refere-se à Contratação de Laboratório de
Prótese Dentária para Confecção de Próteses Destinadas aos
usuários do SUS, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde de
Monte Carmelo-MG. Licitação Regionalizada e para Participação
Exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Equiparadas. Entrega das Propostas: a partir de 18/04/2022 no site
www.licitanet.com.br. Abertura da Sessão do Pregão Eletrônico:
02/05/2022 às 09:20mim no site www.licitanet.com.br. Para obterem
maiores informações os interessados poderão procurar o Setor de
Licitação, de 08:00 às 11:30, e de 13:30 às 17:00 ou ligue (34) 38425880 ou ainda pelo e-mail licitacao@montecarmelo.mg.gov.br. O edital
encontra-se a disposição dos interessados nos sites
www.montecarmelo.mg.gov.br e www.licitanet.com.br, ou na sede da
Prefeitura. Monte Carmelo, 11 de abril de 2022. Iscleris Wagner
Gonçalves Machado – Pregoeiro.
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PARECER CONCLUSIVO
REQUERIMENTO DE INCENTIVO ECONÔMICO.
EMPRESA DO RAMO DE LATICÍNIOS. GERAÇÃO
DE EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS.
INVESTIMENTO FINANCEIRO. FOMENTO DA
ECONOMIA LOCAL. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1363, DE 23 DE
MARÇO DE 2017. INTERESSE PÚBLICO
ATENDIDO. EQUIVALÊNCIA ENTRE BENEFÍCIOS E
C O N T R A PA R T I D A . P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E
ECONOMICIDADE.
Trata-se de PARECER CONCLUSIVO emitido pelo Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Governo e
Turismo, em relação ao requerimento de incentivo econômico
apresentado pela empresa Usina de Laticínios Jussara S.A., conforme
documentos anexos.
É o breve relatório. Passamos a opinar.
I DA LEI MUNICIPAL Nº 1363/2017
O Município de Monte Carmelo dispõe de legislação própria e
específica, a Lei nº 1363/2017, que cria o Programa de Incentivo à
instalação de empresas e empreendimentos com a finalidade de gerar
empregos diretos e indiretos, aumentar o incremento nos impostos
municipais, fomentar o comércio local e dar mais qualidade de vida aos
munícipes com incremento de renda.
Nesse aspecto, a Lei Municipal permite, a requerimento da empresa
interessada (art. 1º), a concessão de incentivos econômicos a
empresas privadas (art. 2º, II), desde que apresentado o respectivo
projeto (art. 3º, parágrafo único), comprovando, também, a
regularidade fiscal e trabalhista (art. 4º).
II DA EMPRESA
A empresa USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA S.A., devidamente
inscrita no CNPJ sob o nº 47.964.911/0001-00, representada pelo
Diretor Superintendente Odorico Alexandre Barbosa, apresentou no
dia 07 de abril de 2022, requerimento de concessão de incentivo
econômico (pagamento de aluguel) pelo período de 10 (dez) anos.
Com efeito, anexou documentos empresariais que comprovam o
propósito e a atividade empresarial, bem como o projeto de viabilidade
acompanhado do cronograma de investimento, de empregabilidade,

Ano XVI
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de faturamento, de benefícios e de prazos para início das atividades,
nos termos do que exige a Lei Municipal.
Anexou, também, os documentos que comprovam a regularidade
fiscal e trabalhista.
III DO EMPREENDIMENTO
Pelo que se depreende dos documentos, trata-se de empresa
reconhecida nacionalmente, sendo seu principal negócio o
fornecimento de produtos lácteos saudáveis; foi fundada em 1954 e
tem por objetos, dentre outros: a) a exploração da indústria e
comércio de leite e derivados e produtos alimentícios em geral; b) a
exploração de comércio e industrialização de produtos destinados
às atividades agropecuárias; c) a criação e manutenção de
Departamentos Técnicos Assistenciais, destinados à orientação e
assistência às atividades agropecuárias, e; d) a exploração de
transporte rodoviário de bens ou mercadorias próprias ou de
terceiros.
Em seu contexto de atuação, inserem-se as estratégias de
expansão das bacias leiteiras de captação de matéria-prima levada
a termo a partir de 2012, definida com projeção de expansão de
atuação nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, da qual
Monte Carmelo e região fazem parte integral. Objetiva, assim,
operar em todo o Município de Monte Carmelo e região, atuando
diretamente no processo de captação leiteira, mediante a
implantação de estrutura de entreposto de recepção de leite, com a
finalidade de abastecer a fábrica de Araxá.
Segundo o estudo de viabilidade e o cronograma de atividades, a
empresa iniciará suas atividades em até 180 (cento e oitenta) dias,
mediante a disponibilização do incentivo econômico pretendido.
Assim, a empresa anuncia: a) implantação de estrutura de
entreposto de recepção de leite, com a finalidade de abastecer a
fábrica de Araxá; b) contratação de, no mínimo, 10 (dez) funcionários
diretos, sendo 01 (um) gerente, 01 (um) profissional para atuar no
âmbito administrativo, 02 (dois) auxiliares de plataforma, 01 (um)
auxiliar de laboratório e 05 (cinco) motoristas; c) treinamentos dos
colaboradores; d) contratação preferencial de mão-de-obra local
para montagem da estrutura empresarial, com geração de
aproximadamente 25 (vinte e cinco) postos de trabalho indiretos.
Para tanto, a empresa necessita de um local apropriado para
instalação de sua unidade, consistente em prédio horizontal de, no
mínimo, 500 m2 (quinhentos metros quadrados) de construção, com
energia trifásica, banheiros adaptados, em local de fácil acesso e
servido de transporte público, com área de manobra de veículos de,
no mínimo, 1.500 m² (mil e quinhentos metros quadrados),
necessária à circulação e manobra que fazem parte das operações
diárias de carga e descarga.
IV DO INTERESSE PÚBLICO
Baliza fundamental para concessão dos incentivos econômicos à
empresa requerente é o princípio da supremacia do interesse
público sobre o particular, o qual, inclusive é referido em diversos
dispositivos mencionados como possibilitadores da concessão de
tais benefícios.
O interesse público é caracterizado como o interesse geral,
interesse de toda a coletividade, não o interesse de uma pessoa, de
um grupo de pessoas, ou do próprio ente estatal como pessoa
jurídica de direito público, é o interesse caracterizado como
persecução do bem comum.
Nesse sentido, o art. 131 da Lei Orgânica Municipal estabelece que
“o Município, no âmbito de sua competência, organizará a ordem
econômica, conciliando a liberdade de iniciativa com os superiores
interesses da coletividade.”
Ora, a taxa de desemprego (desocupação) no 4º (quarto) trimestre
de 2021 fechou em 11,1 %; não obstante, são fatos públicos e
notórios os impactos da pandemia, que gerou empobrecimento,
impactando diretamente na economia, nos postos formais e
informais de trabalho, no consumo e na geração renda.
Nesse sentido, espera-se que a concessão de incentivo econômico
à empresa Usina de Laticínios Jussara S.A. possa contribuir de
maneira eficiente para fomentar a economia local, sobretudo por
meio da geração de emprego e renda, além de contribuir
diretamente para ampliar o mercado disponível para os produtores
rurais que desenvolvem a pecuária leiteira.

A cadeia produtiva do leite ainda vive um cenário preocupante em 2022
após um ano difícil, como foi 2021, indicam especialistas da unidade
Gado de Leite Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa). Segundo os pesquisadores do Centro de Inteligência do
Leite (CILeite), a tendência é de manutenção do cenário de alta nos
custos e aperto nas margens do setor, em meio às incertezas trazidas
pela pandemia de Covid-19 e pelas condições climáticas adversas em
regiões produtoras.
[...]
Existe, no entanto, uma perspectiva de melhora a longo prazo, que
deve trazer crescimento para a cadeia produtiva do leite ao longo da
década, avaliam os pesquisadores da Embrapa Gado de Leite.
Citando dados de estudos internacionais, eles destacam que a
demanda por produtos lácteos deve amentar em 36%, amparada no
aumento da população mundial, de um modo geral, crescimento da
produção e ganho de renda, especialmente em países da Ásia, África e
América Latina.
A Embrapa aponta que “há muito espaço para a cadeia produtiva do
leite brasileira crescer de modo sustentável”. Entre as boas práticas
estão aumento de qualidade de matéria-prima e escala de produção;
contratação de assessoria técnica; suporte à exportação; redução da
ociosidade dos laticínios; melhorias na governança da cadeia e na
logística.
Portanto, não se ignora as dificuldades enfrentadas no cenário
econômico atual, contexto em que a atuação do Poder Público revelase de fundamental importância:
O PIB se contraiu no terceiro trimestre de 2022 e as indicações para o
quarto trimestre vão na mesma direção. A pesquisa sobre o setor de
serviços (PMS) mostrou queda de 1,2% em outubro, mês em que a
arrecadação real da Receita Federal cresceu apenas 0,23% em
relação ao ano passado e o indicador mensal do PIB, o IBC-Br do
Banco Central do Brasil (BC), mostrou queda de 0,4%. Enquanto isso,
a inflação continua perto de 1% ao mês, algo raramente visto no Brasil
nos últimos 20 anos.
Nesse sentido, após análise do Projeto de Viabilidade, constatamos
que o interesse público está devidamente demonstrado, presente na:
a) oferta de empregos diretos; b) oferta de empregos indiretos; c)
aquecimento da economia local, seja através da renda dos
colaboradores, seja pela aquisição de matéria prima, materiais e
equipamentos para a instalação da empresa; d) aumento da receita de
tributos municipais; e) treinamento dos colaboradores; f) contribuição e
estímulo ao desenvolvimento da pecuária de leite.
Com efeito, a concessão do benefício econômico pelo Município de
Monte Carmelo à empresa requerente, por meio de custeio de aluguel
pelo período de 10 (dez) anos, encontra-se em equivalência com a
contraprestação, proporcionada com a instalação da referida empresa,
o que se evidencia pelos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e economicidade.
Por fim, constituem objetivos da República Federativa do Brasil, na
forma prevista no art. 3º da Constituição da República: construir uma
sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional;
erradicar a pobreza e a marginalização, e; reduzir as desigualdades
sociais e regionais.
No mesmo sentido é o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei Orgânica de
Monte Carmelo, segundo o qual constituem objetivos fundamentais do
Município: garantir o desenvolvimento municipal, estadual e nacional;
erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades
sociais; garantir a efetivação dos direitos humanos, individuais e
sociais.
Diante do exposto, depreende-se que a concessão do incentivo
econômico na forma requerida atende ao interesse público municipal.
V DO DEFERIMENTO
Pelo exposto, somos pelo deferimento da concessão do incentivo
econômico requerido pela empresa Usina de Laticínios Jussara S.A.,
por meio de pagamento de aluguel pelo período de 10 (dez) anos,
considerando a existência de interesse público municipal e a total
observância aos critérios estabelecidos pela Lei Municipal nº
1363/2017.
Salvo melhor juízo, é o parecer.
Monte Carmelo, 07 de abril de 2022.
Fábio José Gonçalves
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Inovação, Governo e Turismo
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