
    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Proc. 08.00448/2018

Fls.____________

Visto: _________

Processo: 08.00448/2018
Pregão Eletrônico n. 014/2019/SML
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO  DE  REFEIÇÕES  PREPARADAS  PREPONDERANTEMENTE  PARA  EMPRESA,
ALMOÇO E JANTAR, A SEREM SERVIDAS POR MEIO DE SISTEMA "SELF-SERVICE" PARA
ATENDIMENTO DE SERVIDORES PLANTONISTAS, FICANDO A CARGO DA CONTRATADA O
PREPARO, TRANSPORTE E ENTREGA DA ALIMENTAÇÃO PRONTA, COM FORNECIMENTO DE
MÃO  DE  OBRA  ESPECIALIZADA,  GÊNEROS  ALIMENTÍCIOS,  MATERIAIS  E
EQUIPAMENTOS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde – SEMUSA

DESPACHO   DE RESULTADO DE ANÁLISE DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Senhores Licitantes,

Em  face  da  necessidade  de  dar  transparência  aos  atos
praticados  no  Pregão  Eletrônico  em  referência,  elaboro  o  presente
expediente, contendo o resumo da análise e julgamento das Propostas e
Documentos  de  Habilitação  da  Empresa  Arrematante  dos  Lotes  licitados
neste Pregão, como segue: 

1. Empresa BRASIL INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI-ME: Lotes 01 e 02 

I. Quanto a tempestividade – conforme item 8.3.2 do Edital:

Após a disputa, no dia 28.02.2019, no Sistema do Licitações-e foi
solicitado que a empresa encaminha-se as propostas de preço e documentos
solicitados no Edital com prazo até o dia 07.03.2019 as 13h00m (horário
de Brasília).

No dia seguinte a convocação, ou seja, dia 01.03.2019 as 12h04m,
por  meio  do  e-mail  brasil.indalimentos@gmail.com foi  recebido  a
documentação  anexada  aos  autos  nas  fls.  424  a  566,  que  passamos  a
analisar.

II. SICAF – Sistema de Cadastramento de Fornecedores:

Conforme  fls.  452  na  data  da  disputa  a  empresa  encontrava-se
regular  em  relação  à  habilitação  jurídica,  à  regularidade  fiscal  e
trabalhista  e  a  qualificação  econômico-financeira  nos  termos  do  item
10.1.1 do Edital.

III. Declarações do item 10.1.4 do Edital:

 
a) Declaração de superveniência de fato impeditivo:  Autuado as  fls.

454 nos moldes do Anexo IV do Edital (Item 10.1.4.1);
b) Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho de

menores: Anexado as fls. 455 nos moldes do Anexo V do Edital (Item

10.1.4.2);
c) Declaração quanto ao porte da empresa: A empresa declarou está en-

quadrada como Microempresa (Item 10.1.4.3) e confirmado pelo Balan-

ço Patrimonial, anexado as fls. 489 a 503, e Certidão na Junta Co-

mercial de Rondônia (fls. 458).
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IV. Dos Documentos de Habilitação:
 

a) Habilitação Jurídica: Conforme fls. 458 a 463, os documentos enca-

minhados atendem às exigências contidas em Edital (Item 10.2);
b) Regularidade Fiscal e Trabalhista: Conforme fls. 586 a 655, os do-

cumentos  encaminhados  atendem  às  exigências  contidas  em  Edital

(Item 10.3);
c) Qualificação Técnica: 

I. Atestado de Capacidade Técnica: Conforme fls. 475 a 482, os

documentos  encaminhados  atendem  ao  Edital  (Item  10.4.1  e

10.4.1.2);

II. Alvará de Funcionamento da Saúde – CNAE 5620-1-01: O alvará

expedido pela Vigilância Sanitária do Município de Porto Ve-

lho (CIVISA nº 09756), válido até dia 13.02.2020, foi anexado

as  fls.  483,  e  atende  ao  instrumento  convocatório  (Item

10.4.2)

III. Registro no Conselho Regional de Nutrição, da Empresa Lici-

tante e do Responsável Técnico indicado: A Certidão de regis-

tro e quitação do CRN 7ª Região n. 1166/2018, válida até o

dia 15.07.2019, atende ao Edital com a inscrição da empresa

sob o n. PJ/0912 e da responsável técnica sob o n. 6912, sen-

do anexada aos autos nas fls. 484.
A empresa também apresentou Certidão de Regularidade Profis-

sional n. 11189/NET da Nutricionista responsável técnica, au-

tuado as fls. 485 (Item 10.4.3); 

IV. Declaração de Disponibilidade Responsável Técnico: fls. 486

(Item 10.4.4);

V. Declaração  da  Anuência  do  Profissional:  fls.  487  (Item

10.4.4.1).

d) Qualificação Econômico-Financeira:
I. Balanço  Patrimonial  e  Demonstrações  financeiras:  Conforme

documentos  de  fls.  489  a  503,  submetidos  à  análise  e  Parecer
Técnico do Contador n. 022/2019 da Assessoria Técnica Especializada
desta  Superintendência,  conforme  fls.  568,  restou  demonstrado  o
atendimento ao edital de Licitação (Itens 10.5.1 a 10.5.7);

II. Certidão negativa de falência: fls. 504 (Item 10.5.7).

V. PROPOSTA DE PREÇOS: 

a. PROPOSTA: Os valores propostos pela Empresa estão de acordo com o
estimado no Edital de Licitação e, após análise da Proposta escrita
adequada ao lance final, observou-se o pleno atendimento ao quanto
estabelecido nos subitens 8.1 e 8.1.1.
Sendo o  Lote 01  (Unidades  localizadas em  Porto Velho)  encontra-se
20,96% inferior ao estimado e o Lote 02 (Unidade localizada em Jacy
Paraná) com percentual de 8,28%.
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b. ANEXO A PROPOSTAS:
Item  7.1  do  Edital –  A  empresa  encaminhou  a  Declaração  de

elaboração independente de proposta para ambos os lotes, nos moldes do
Anexo III, anexado as fls. 430 e 433;

Anexo I-A do Edital – A Planilha de custo per capita foi anexada as
fls. 438 a 451, atendendo ao Edital.

A empresa encaminhou junto as documentações exigidas no instrumento
convocatório,  documentos  para  comprovar  a  exequibilidade  do  contrato
anexado as fls. 506 a 566, e sugestão de cardápio que será analisada na
fase  de  execução  de  contrato  conforme  Anexo  II  do  Edital  (Projeto
básico).

Registro que os documentos em referência foram juntados aos autos
do  processo  e  estão  disponíveis  a  todos  os  interessados,  mediante
solicitação  por  meio  do  Sistema  do  Licitações-e  e  no  e-mail  desta
Superintendência (pregoes.sml@gmail.com). 

Não obstante, consignamos que no dia 07.03.2019 as 08h32m, o e-mail
da empresa arrematante foi devidamente enviado a empresa Ello Eventos,
atendendo  a  solicitação  realizada  pelo  e-mail:
elloeventospvh@hotmail.com, no dia 01.02.2019 as 11h20m.

2. DAS ANÁLISES DOS DOCUMENTOS E ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

Recebidos os documentos de habilitação da Empresa BRASIL INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA  EIRELI-ME,  devidamente  autuados  nas  fls.  424  a  566,  e
procedidas às análises pertinentes por esta Pregoeira e Equipe de Apoio,
foi  verificado  o  atendimento  às  exigências  contidas  em  Edital  de
Licitação quanto à Habilitação Jurídica (fls. 458 a 463), Regularidade
Fiscal (fls. 466 a 473) e Qualificação Técnica (fls. 475 a 487). 

Acerca da Qualificação Econômico-financeira1 (fls. 489 a 503), a
mesma foi considerada apta após análise e Parecer Técnico Contábil n.
022/2019  (fls.  568,  inclusive  verso),  exarado  pelo  Assessor  Técnico
Contábil da ATESP/SML. 

O  Alvará  de  Funcionamento  da  Saúde,  exigido  no  Item  10.4.2  do
Edital, foi devidamente autenticado pela Divisão de Vigilância Sanitária
da Prefeitura de Porto Velho, conforme e-mail da Sra. Celia Maria Jacinto
Nascimento anexada as fls. 566.

As demais consultas foram realizadas e constam das fls. 569 a 572 e
577 a 582, onde restou consignada a ausência de penalidades impeditivas
de  contratação,  conforme  consulta  realizada  no  Cadastro  Nacional  de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) ou registrada no SICAF (Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores). 

1 Conforme Parecer Técnico Contábil n. 022/2019 (fls. 568, inclusive verso), emitido pelo
Servidor habilitado em Contabilidade da ATESP/SML, a Empresa está apta e qualificada
economicamente à contratação pretendida nos autos, à luz das exigências editalícias.
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Em que pese o Lote 1 (Unidades localizadas em Porto Velho) ter sido
disputado por 08 empresas, o Lote 2 (Unidade localizada em Jacy Paraná)
por 05 licitantes, e o valor total dos lotes encontrar-se 18,71% inferior
ao estimado em Edital, realizamos no Sistema do Licitações-e a tentativa
de negociação junta à arrematante, contudo não obtemos mais êxito.

Visando  uma  maior  conferência  da  Planilha  de  custo  per  capita
encaminhada em anexo a proposta (fls. 438 a 451), conforme solicita o
instrumento convocatório, no dia 08.03.2019 realizamos uma pesquisa de
mercado em duas redes de supermercado desta capital e para salvaguarda o
atendimento  aos  princípios  que  regem  os  certames  licitatórios,  em
especial o da transparência, disponibilizamos a Planilha no Portal de
Compras da Prefeitura2 e no rol de documentos no Sistema do Licitações-e.

Por fim, por se tratar de aquisição de refeições prontas, a serem
preparadas no ambiente da futura contratada, sem que tenha sido requerido
nos  autos  ou  no  Edital  de  Licitação  que  a  Empresa  a  ser  contrata
disponibilize empregados com dedicação exclusiva ao futuro contrato, fato
definido no Projeto Básico (Anexo I do Edital) e na resposta à impugnação
da Empresa BRASIL INDUSTRIA, devidamente publicada3 para ciência de todos
os interessados, em razão dos custos com pessoal (salários, encargos,
tributos,  e  outros),  comporem  despesas  de  funcionamento  da  Empresa,
registro que não foram objeto de análise e manifestação por parte desta
Pregoeira os documentos relativos às Planilhas de Composição de custos
com mão de obra e outros encargos e insumos que não os previstos no
instrumento convocatório. 

Entretanto, oportuno frisar que citadas Planilhas foram úteis à
demonstração  da  exequibilidade  do  preço  proposto,  conforme  documentos
autuados nas fls. 506 a 552, e ainda, que tal como consta do Edital, os
todos os custos relativos ao fornecimento objeto deste Pregão devem estar
incluída na Proposta.

3.  CONCLUSÃO: 

Considerando os preços ofertados pela Empresa estão em consonância
com os valores estabelecidos no Edital, tal como determina o item 8.1 e
8.1.1, que transcrevo:

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR
PREÇO POR LOTE, sendo que as propostas deverão conter preços
unitários  e  totais  para  o  item,  sob  pena  de
desclassificação.

8.1.1. Os preços unitários e totais referidos no item 8.1,
deverão, evidentemente, estar compatíveis aos de mercado,
estimados pela Administração;

2 https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/pregao-eletronico-n-0142019-contratacao-de-empresa-
especializada-na-prestacao-de-servicos-de-fornecimento-de-refeicoes-preparadas-/

3 https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/pregao-eletronico-n-0142019-contratacao-de-empresa-
especializada-na-prestacao-de-servicos-de-fornecimento-de-refeicoes-preparadas-/
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Desta forma, comprovado nos autos que a documentação Empresa atende
às exigências habilitatórias, que seu preço observou os valores atestados
nos autos como sendo os de mercado e constante do Edital, que o Parecer
Contábil consideraram a empresa apta, Declaro Vencedora a Empresa BRASIL
INDÚSTRIA  ALIMENTÍCIA  EIRELI-ME,  com  fundamento  nos  princípios  da
Legalidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e indisponibilidade do
interesse público. 

Ressalto  que  a  indisponibilidade  do  interesse  público,  no  caso
concreto, resta evidenciada uma vez que a Prefeitura do Município de
Porto Velho atualmente está com contrato emergencial para a prestação dos
serviços objeto deste Pregão, o que acarreta para Administração Municipal
situações adversas de inúmeras ordens, inclusive administrativa, jurídica
e financeira, sendo, portanto, a conclusão desta Contratação medida que
se impõe para a regularização da situação.

Porto Velho, 14 de março de 2019.

Janíni F. Tibes
Pregoeira - SML
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