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

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  
LOTE 01

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  do  Lote 01  licitado
neste Pregão, como segue: 

1. Da inabilitação da Empresa BRASIL INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI-ME

Prima facie consignar, que após extensa discussão promovida
pela Secretaria Municipal de Saúde, a Controladoria Geral do Município e
pela  Procuradoria  Geral  do  Município,  sobre  os  atos  praticados  no
processo  administrativo  n. 08.09756/2017,  o qual  expediu  o Alvará  de
Saúde  a  empresa  BRASIL,  a  SEMUSA  em  21.08.2019  (fls.  989)  acatou  a
manifestação da PGM (Parecer n. 059/GAB/PGM/2019 de fls. 957/974) acerca
da nulidade da Licença emitida no dia 27.02.2019.

Ante o exposto, considerando que nulidade do documento com
efeito ex tunc afeta diretamente a habilitação deste Pregão; que tanto a
CGM quanto a PGM que analisaram o processo n. 08.09756/2017 (que emitiu o
Alvará de Saúde) e concluiram pela ilegalidade na expedição do documento
(Alvará);  que  a  SEMUSA  encontra-se  em  reconhecimento  de  dívida  na
prestação do serviço objeto deste Pregão; e em cumprimento ao Despacho de
fls.  994/997,  nos  termos  do  Despacho  de  fls.  998/1000,  realizei  a
inabilitação a empresa BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI – ME,  CNPJ:
08.812.310/0001-12.

2. Do andamento do certame

Após a inabilitação da empresa BRASIL, no dia 30.08.2019,
realizei  o  retorno  de  fases  no  Sistema,  para  que  fosse  possível  a
convocação  das  Licitantes  remanescentes,  observada  a  ordem  de
classificação e inafastável necessidade de conclusão do feito. 

Acerca  do  LOTE  01,  a  arrematante  do  LOTE  01  (Unidades
atendidas  na  Zona  Urbana),  empresa  ELLO  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  DE
ALIMENTAÇÃO  LTDA  –  EPP,  CNPJ:  08.821.893/0001-48,  encaminhou  os
documentos  tempestivamente  conforme  será  relatado  neste  DESPACHO  DE
RESULTADO DE ANÁLISE DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – LOTE 01.
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Quanto ao Lote 02 (que trata da Unidade de Jaci Paraná),
cumpre informar  que restou  fracassada  a Licitação,  porquanto, após  a
inabilitação da Empresa Brasil (1ª classificada no lote), convocadas as
licitantes remanescentes, nenhuma encaminhou documentos de habilitação,
razão  pela  qual  foram  inabilitadas  com  fundamento  no  item  8.3.3  do
instrumento convocatório. 

3. Empresa ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA – EPP

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

Após o retorno de fases no certame (fls. 998/1000), no dia
30.08.2019,  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 03.09.2019.

No  dia  03.09.2019  as  12h01m,  por  meio  do  e-mail
elloeventospvh@hotmail.com foi recebido a documentação anexada aos autos
nas fls. 1031/1160, que passamos a analisar.

II. SICAF – Sistema de Cadastramento de Fornecedores:

Conforme fls. 1296 a empresa encontrava 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.

1050 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. 1051 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 enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (Item 10.1.4.3)

fls. 1052, confirmado pelo Balanço Patrimonial, anexado as fls.

1095/1115.

IV. Dos Documentos de Habilitação:
 

a) Habilitação Jurídica: Conforme fls. 1053/1059, os documentos enca-

minhados atendem às exigências contidas em Edital (Item 10.2);

b) Regularidade Fiscal e Trabalhista: Conforme fls. 1060/1066, os do-

cumentos  encaminhados  atendem  às  exigências  contidas  em  Edital

(Item 10.3);

c) Qualificação Técnica: 

I. Atestado de Capacidade Técnica: Conforme fls. 1067 a 1086, 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 (CVISA nº 02920/2011), válido até dia 20.11.2019, foi

anexado as fls. 1087, 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-
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tro e quitação do CRN 7ª Região n. 2012/2019, válida até o

dia 15.07.2019, atende ao Edital com a inscrição da empresa

sob o n. PJ/0664 e da responsável técnica sob o n. 3502, sen-

do anexada aos autos nas fls. 484 (Item 10.4.3).

A empresa também apresentou Atestado de Responsabilida-

de  Técnica  n.  RT085/2019  e  Certidão  de  Regularidade

Profissional  n.  0506/19  da  Nutricionista  responsável

técnica, expedido pelo do Conselho Regional de Nutrici-

onistas 7ª Região, autuado as fls. 1089 e 1090, respec-

tivamente.

IV. Declaração de Disponibilidade Responsável Técnico: fls. 1091

(Item 10.4.4).

V. Declaração  da  Anuência  do  Profissional:  fls.  1092  (Item

10.4.4.1).

A empresa também apresentou Declaração de Boas Práticas

ao atendimento à RDC n. 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sani-

tária – ANGEVISA (fls. 1093).

E o Termo de Renúncia da Vistoria das instalações, assu-

mindo inteiramente a responsabilidade as consequências por essa omissão

(fls. 1094).

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

documentos  de  fls.  1095/1115,  submetidos  à  análise  e  Parecer
Técnico do Contador n. 160/2019 da Assessoria Técnica Especializada
desta Superintendência, conforme fls. 1169/1170, restou demonstrado
o atendimento ao edital de Licitação (Itens 10.5.1 a 10.5.7).

II. Certidão negativa de falência: fls. 1116(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 (FLS. 1033/1035).
Sendo  o  Lote 01  (Unidades localizadas  em  Porto Velho)  encontra-se
21,23% inferior ao estimado.

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. 1049;

Anexo I-A do Edital – A Planilha de custo per capita foram anexadas
as fls. 1037/1048, atendendo ao Edital.

A empresa encaminhou junto as documentações exigidas no
instrumento convocatório, documentos para comprovar a exequibilidade do
contrato anexado as fls. 1117 a 1160, e sugestão de cardápio nas fls.
1036 em conformidade com o 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). 
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Não obstante, consignamos que no dia 05.09.2019 as 09h41m,
o e-mail da empresa arrematante foi devidamente enviado a empresa BRASIL,
atendendo a solicitação realizada.

4. DAS ANÁLISES DOS DOCUMENTOS E ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

Recebidos  os  documentos  de  habilitação  da  Empresa  ELLO
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA – EPP, devidamente autuados nas
fls. 1031/1160, 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.  1053/1059),
Regularidade Fiscal e Trabalhista (fls. 1060/1066) e Qualificação Técnica
(fls. 1067/1094).

Acerca  da  Qualificação  Econômico-financeira1 (fls.
1095/1116), a mesma foi considerada apta após análise e Parecer Técnico
Contábil  n.  160/2019  (fls.  1169/1170),  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 pelo Departamento de Vigilância em
Saúde  da  Prefeitura  de  Porto  Velho,  conforme  Ofício  n.
4211/DVISA/DVS/GAB/SEMUSA anexada as fls. 1281/1290.

Importa consignar, que referido ofício esclareceu que o
Alvará e a Licença Sanitária possuem validade de 01 ano e que a data de
emissão da Licença Sanitária n. 02920/2011 com vigência até 20.11.2019,
encontra-se  apenas  com  um  erro  material  na  data  de  expedição
(30.04.2018), que na verdade corresponde ao dia 20.11.2019, anexando ao
referido Ofício comprovante de lançamento e o pagamento da taxa realizado
pela  empresa  ELLO  no  dia  20.11.19  (documentos  anexados  as  fls.
1284/1286).

As demais consultas foram realizadas e constam das fls.
1270  e  1291/1294,  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). 

Visando uma maior  conferência  da  Planilha de custo per
capita  encaminhada  em  anexo  a  proposta  (fls.  1037/1048),  conforme
solicita o instrumento convocatório, no dia 23.09.2019 aos membros da
equipe de  apoio realizaram 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

1 Conforme Parecer Técnico Contábil n. 160/2019 (fls. 1169/1170), 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.

2 https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/
planilhadecustopercapita_lote_01.pdf

Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, n. 2776, 2º Andar, Bairro São Cristóvão

CEP 76.804.022 – Porto Velho/RO



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

resposta à impugnação, 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. 1117/1160, e ainda, que tal como consta do
Edital, os todos os custos relativos ao fornecimento objeto deste Pregão
devem estar incluída na Proposta.

5.  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;

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  considerou  a  empresa  apta,  Declaro
Vencedora a Empresa ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA – EPP,
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 em reconhecimento de dívida 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, 04 de outubro de 2019.

Janíni F. Tibes
Pregoeira - SML/PVH

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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