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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES 

DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. 

 

 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2019/SML/PVH – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO  08.0448/2018. 

 

 

 

 

ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.821.893/0001-48, sediada na Av. 

Tiradentes, nº 2.968, Bairro Embratel, Porto Velho-RO, por seu representante legal infra-assinado, 

vem, respeitosamente, com fulcro no Inciso LV do Art. 5º da Carta Magna do Brasil c/c art. 4º, XVIII da 

Lei Federal 10.520/02, e ainda no art. 26, caput do Decreto Federal 5.450/05, bem como no item 

11.2.2 do instrumento convocatório, apresentar  

CONTRARRAZÕES  

pelos fundamentos de fato e de direito a seguir articulados, 

oportunidade em que, ao final, requererá. 

a) Requisito Procedimental – Demonstração da Tempestividade: 

Antes de passar a discorrer ponto a ponto sobre o objeto da 

contrarrazão, o que será argumentado na narração dos fatos e dos direitos da recorrida, sobreleva-se 

ressaltar que a norma processual administrativa aplicável ao caso em tela (Lei nº. 10.520/2002) 

dispõe, em seu Art. 4º, alínea XVIII que ao recorrente será concedido o prazo de três dias para 

apresentar suas razões e ao demais igual número de dias para apresentar contrarrazões. in verbis: 

 

“Art. 4º, alínea XVIII. Declarado o vencedor, qualquer licitante 

poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
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recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;”. (g.n.) 

 

Consoante o disposto no Art. 110, da Lei Federal nº. 8.666/1993, 

na contagem dos prazos estabelecidos, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia de vencimento. 

Nesse passo, a recorrente externou sua intenção de recurso no dia 

07 de outubro de 2019 (segunda-feira), que deve ser excluído para a contagem do trintídio legal. 

Restando, portanto, até o dia 10 de outubro de 2019 (quinta-feira), como terceiro dia e prazo limite 

para a apresentação do apelo. O apelo foi protocolado no último dia do prazo legal, isto é, 10 de 

outubro de 2019 (quinta-feira), iniciando assim, o prazo da recorrida no dia 11 de outubro de 2019 

(sexta-feira), estando integro até 13 de outubro de 2019 (domingo), entretanto, não sendo este dia útil, 

restaria o primeiro dia útil subsequente como prazo limite, ou seja, 14 de outubro de 2019 (segunda-

feira), inteira e claramente demonstrada está à tempestividade das razões de oposição. 

 

1. DAS RAZÕES DO RECURSO APRESENTADO 

 

Em suma, a recorrida apresenta recurso administrativo em primeiro 

momento contra a sua inabilitação superveniente no âmbito do certame em epígrafe, visto que teve 

seu alvará de saúde anulado com efeitos ex tunc por decisão da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Porto Velho sob a recomendação da Controladoria Geral do Município e da Procuradoria 

Geral do Município, bem como, sob suposta intempestividade do recurso administrativo interposto pela 

ora recorrida.  

Em segundo momento insurge-se de forma argumentativa contra 

os documentos de habilitação da recorrida, uma vez que essa sagrou-se vencedora do certame em 

comento, versando seus argumentos sobre os seguintes pontos: 1 – Os atestados de capacidade 

técnica apresentados pela recorrida são relativos a atividades esporádicas; 2 – foram concebidos sem 

autorização de órgãos fiscalizadores; 3 – os atestados de capacidade técnica são incompatíveis com o 

objeto do certame; 4 – A recorrida não tinha alvará sanitário risco alto até 2018, logo, cometeu uma 

contravenção penal, por exercício irregular de atividade econômica; 5 – a medida da área geométrica 
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de funcionamento da recorrida está divergente entre a licença sanitária e a licencia de funcionamento; 

6 - A recorrida não apresentou “documentação legal” acerca do transporte dos alimentos. 

2. DO MÉRITO  

A recorrente, em relação a anulação do seu alvará de saúde com 

efeitos ex tunc realizado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA sob a recomendação da 

Controladoria Geral do Município - CGM e da Procuradoria Geral do Município – PGM, quer rediscutir 

a questão que já foi objeto de recurso, contrarrazões e de decisão da Superintendência Municipal de 

Licitações – SML, de modo que, trata-se de matéria vencida, bem como, a Superintendência Municipal 

de Licitações – SML não anulou o alvará de saúde da recorrida, o fez, como já dito, a Secretaria 

Municipal de Saúde – SEMUSA, razão pela qual, a recorrida deve buscar irresigna-se contra a 

autoridade competente pela anulação de seu alvará de saúde. 

Para evitar trazer aos autos argumentos já suscitados por ocasião 

do primeiro recurso apresentado que versa sobre o alvará de saúde daquela que agora figura neste 

momento processual como recorrente, destacaremos apenas alguns pontos, vejamos, a Controladoria 

Geral do Município manifestou-se primeiramente no Relatório n. 007/GCG/CGM/2019, concluindo 

como segue: 

“Diante dos fatos, opino pela ilegalidade da concessão do alvará 

na data de 27/02/2019 por plena ausência de autorização de 

concessão por decurso de prazo, ao mesmo tempo em que 

recomendo a inabilitação da empresa Brasil Alimentos na data de 

28/02/2019 por conter dentre outros elementos de habilitação 

documento se (sic) lastro legal autorizativo. 

Recomendo a SEMUSA a abertura de procedimento 

administrativo visando a revisão do alvará concedido a 

empresa Brasil Alimentos (...)” g.n.  

 

Posteriormente, no ofício n. 647/CGGA/CGM, assim se manifestou: 

(...) esta Controladoria se manifestou no Relatório 07/2019 no 

sentido da ilegalidade temporal do ato concedido sem o lastro 

da legalidade, o que em reiterada manifestação da SEMUSA há 

concordância. Contudo, a gestora da SEMUSA não se lança 

sobre a controvérsia e propõe a tão somente reenviar as 

insustentáveis e desfocadas respostas dos atores que 

incidiram em prática duvidosa. 
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O documento entregue pela SEMUSA ao fornecedor, que por sua 

vez, entregou para composição do ato licitatório, goza, ainda de 

precariamente, de legitimidade, o me (sic) impõe atender ao 

princípio da segurança jurídica, enquanto não sobrevir o resultado 

de ilegalidade (...). 

Diante do exposto, recomendo presumir legitimidade ao documento 

ofertado. 

Em razão da inercia do gestor em decidir sobre a validade do 

ato administrativo, determino a comunicação do Relatório 

007/GCGA/2019 à Procuradoria Geral do Município para 

manifestação quanto a legalidade do ato de emissão do Alvará, 

e também apuração em procedimento administrativo de eventual 

ato dos servidores envolvidos, inclusive o Ordenador de Despesa 

pela inércia na manifestação (...)”. g.n. 

 

Ora, a Controladoria Geral do Município não se manifestou pela 

legitimidade do alvará de saúde da recorrente como esta quer fazer crer no seu recurso administrativo. 

A Controladoria Geral do Município manifestou-se, diante da inércia da SEMUSA, coincidentemente a 

maior interessada no deslinde rápido da controvérsia, uma vez que está reconhecendo dívida mês a 

mês, pela PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, entretanto, condicionou até o momento em que o 

resultado acerca da ilegalidade da concessão do alvará de saúde sobreviesse, e ainda determinou a 

comunicação à Procuradoria Geral do Município para a devida apuração. 

De igual forma, a decisão da Sra. Pregoeira em julgar improcedente 

o recurso ofertado pela ora recorrida, também não foi terminativo, como afirma a recorrente, vejamos o 

teor da decisão: 

“Não obstante tenha havido, inicialmente, um posicionamento da 

Controladoria Geral do Município, conforme RELATÓRIO n. 

007/GCGA/CGM/2019 da CGM, no sentido de concluir pela 

ilegalidade na emissão do supracitado Alvará e, para recomendar à 

autuação de procedimento administrativo visando revisar o Alvará 

e, naquele primeiro momento recomendando, inclusive, a 

inabilitação da Licitante BRASIL no presente certame, é fato que, 

após as últimas manifestações da SEMUSA, a Controladoria 
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Geral do Município reviu seu posicionamento inicial, conforme 

Ofício n. 647/GCGA/CGM, da lavra do Controlador Geral do 

Município (fls. 909 a 910), atestando a legitimidade do Atestado 

(sic) ainda que precariamente, ou seja, até a conclusão do 

processo administrativo a ser instaurado pela PGM. 

(...) 

VII – DOS EFEITOS DESTA DECISÃO 

Considerando a manutenção do ato que declarou vencedora e, 

portanto, habilitada no certame a empresa Recorrida, em vista 

das diligências e demais apurações que induziram à 

necessidade de suspensão sine die do Pregão, afetando sua 

regular conclusão em prazos normais, verifico que houve 

prejuízo ao prazo de validade da proposta da Empresa BRASIL 

INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI. 

Assim, diante aos (sic) exposto, procedendo a divulgação da 

presente resposta, entendo que a despeito da improcedência 

do recurso, a continuidade do feito perpassa necessariamente 

pela RATIFICAÇÃO e PRORROGAÇÃO da proposta da Licitante 

BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI, uma vez que a 

proposta encontra-se vencida, bem como pela submissão do 

processo à Procuradoria Geral do Município para análise da 

Legalidade dos fatos tratados nos autos.” g.n. 

 

Assim, a Sra. Pregoeira de forma cautelosa e diligente, ainda que 

julgando improcedente o recurso administrativo interposto pela ora recorrida, consignou em sua 

decisão a necessidade de aguardar a análise da douta Procuradoria Geral do Município acerca da 

ilegalidade da concessão do alvará de saúde da recorrente. Destaque-se que, ainda que a decisão da 

Sra. Pregoeira fosse terminativa, esta não convalidaria qualquer ilegalidade, pois a administração 

pública tem o poder-dever de anular os atos eivados de ilegalidade, ou aqueles afetados por este, 

vejamos a Lei Complementar Municipal  n. 745/19: 

“Art. 54. 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. ” 
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 E, ainda a  Súmula 473 do STF : 

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados 

de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 

direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciação judicial.” 

 

   Logo, sobrevindo a análise acerca da ilegalidade na concessão 

do alvará de saúde da recorrente a época de sua habilitação no certame e a recomendação pela 

anulação do alvará pela Procuradoria Geral do Município, o que foi atendido pela Secretaria Municipal 

de Saúde – SEMUSA, restava a Sra. Pregoeira decidir pela inabilitação da recorrente, o que, o fez de 

forma acertada e perfeitamente alinhada aos princípios da legalidade e da autotutela da administração 

pública, neste sentido leciona Hely Lopes Meireles que: 

“Para a Administração Pública é amplo o dever de anular os atos 

administrativos ilegais. De modo geral, essa revisão pode se dar, 

por iniciativa da autoridade administrativa, por meio de fiscalização 

hierárquica, ou ainda por recursos administrativos”1 

   

Cumpre ainda trazer a lume, considerando que a recorrente em um 

de seus pedidos menciona a existência de um processo judicial, o teor da decisão interlocutória que 

versa sobre pedido liminar em ação de mandado de segurança n. 7037304-58.2019.8.22.0001, 

vejamos o teor da decisão de MM. Juiza da 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho: 

(...) 

 É consabido que o pedido liminar tem ocasião quando há 

plausibilidade no direito invocado e se vislumbre ineficácia da 

medida acaso somente ao final seja deferida (art. 7°, II, da Lei 

12.016/2009). 

Ao Juízo apenas é possível analisar a legalidade dos atos 

administrativos, sendo vedada a interferência do mérito 

administrativo. 

                                                           
1 MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro. 19. ed. Atualizada. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 185. 
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A decisão praticada pela autoridade coatora que alega ter sido 

ilegal, foi devidamente fundamentada na Lei Orgânica 

Municipal, combinado com a Lei Complementar Municipal nº 

99/2000, na qual a autoridade coatora acolheu o parecer da 

procuradoria municipal para declarar nulo o Alvará de Saúde, 

senão vejamos, in verbis (id. 30313380): 

“Em cumprimento ao parecer nº 59/GAB/PGM/2019, emitido 

através do processo nº 04.00270/2019, e conforme o Artigo 105, da 

Lei Orgânica do Município de Porto Velho combinado com o Artigo 

28 da Lei Complementar nº 099/2000, in verbis: 

Art. 28. É vedado a qualquer órgão da Administração Direta e 

Indireta adotar conclusão de parecer divergente do proferido pela 

Procuradoria Geral, podendo, porém, ser requerido o reexame da 

matéria, com indicação de causas da divergência. 

Determino que seja providenciado junto ao setor competente a 

NULIDADE da Licença Sanitária emitida em favor da empresa 

BRASIL INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI, com a brevidade que o 

caso requer.”  

Neste ponto, em uma análise sumária, não se identifica 

ilegalidade na decisão impugnada. 

Ainda, a análise da documentação apresentada pela parte 

impetrante faz parte da fase de habilitação do processo licitatório, 

inexistindo contraditório e ampla defesa em relação as 

documentações apresentadas, as quais deveriam ocorrer dentro 

das exigências do edital, assim como da lei, sendo desnecessária a 

intimação para prestar esclarecimentos quanto a irregularidade do 

referido Alvará. 

Por fim, não é razoável que a parte impetrante tenha 

tratamento distinto das demais participantes do processo, as 

quais também têm o dever de apresentar as documentações 

exigidas com o mesmo rigor, sendo que posição diversa 

poderia caracterizar lesão ao princípio da isonomia afeta ao 

processo licitatório. 



                     ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP 
                  CNPJ Nº.08.821.893/0001-48 

  
 
 

Av. Tiradentes, 2968 – Bairro: Embratel – Cep: 76.820-882 -Porto Velho – RO 
Fone:(69)9981-1481 - 3226-8334 -  e-mail elloeventospvh@hotmail.com        Pág. 8/19 

 

Assim, em uma análise sumária, não se identifica elementos da 

probabilidade do direito vindicado a possibilitar a concessão 

da liminar pretendida. 

 

Relevante destacar que a petição inicial da ação em comento 

possui como pedido apenas questões atinentes a anulação do alvará de saúde da recorrente, não 

versando sobre suspensão do procedimento licitatório ou sobre qualquer irregularidade em sua 

desclassificação no âmbito do certame.  

Irresignada com a não concessão de medida liminar, a recorrente 

interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela contra a decisão interlocutória 

que negou a liminar. O teor da decisão monocrática do Relator MM. Desembargador Eurico 

Montenegro Junior tem muito a revelar, in verbis: 

(...) 

Colhe-se dos autos que a Secretária Municipal de Saúde, em sede 

de recurso administrativo no processo licitatório, confirmando 

parecer exarado da Procuradoria do Município, anulou o Alvará de 

Saúde emitido pela Divisão de Vigilância nº 9756 Sanitária da 

Secretaria Municipal de Saúde em nome da empresa BRASIL 

INDÚSTRIA ALMENTÍCIA EIRELE. 

Atento a isso, verifico que, quanto ao primeiro requisito –

probabilidade – desvela-se correto entender que a probabilidade do 

direito relaciona-se à força que os elementos trazidos ao processo 

têm para formar no julgador a convicção de que algo, de forma 

quase certa, é ou pode ser. 

No caso em tela, entendo que da prova pré-constituída do 

mandado de segurança, não se extrai, em princípio, o direito 

liquido e certo da agravante, apto a suspender por hora a 

determinação de anulação do alvará de saúde de nº 09756 

emitido em nome da agravante, em razão não ter sido 

oportunizado o contraditório. 

Aliado a isso, entendo, neste momento, que a decisão 

praticada pela autoridade coatora que alega ter sido ilegal, foi 

devidamente fundamentada na Lei Orgânica Municipal, 

combinado com a Lei Complementar Municipal nº 99/2000, na 
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qual a autoridade coatora acolheu o parecer da procuradoria 

municipal para declarar nulo o Alvará de Saúde, Noutro giro, 

muito embora a empresa agravante alegue que não foi lhe foi 

oportunizada o seu direito ao contraditório após a decisão 

determinou a anulação do alvará de saúde expedido em seu nome, 

fato que, em princípio, revestiria de ilegalidade o ato emanado pela 

agravada, importante destacar que não existem nos autos 

elementos capazes de infirmar, neste momento, sem a ouvida do 

adverso, tal alegação. Também não junta documentos que 

confirmem a alegação de que guiou documentos para ter 

noção do ocorrido e não foi atendida. 

Não se verifica de pronto quanto à possibilidade da existência de 

risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista 

que a licitação está suspensa e a qualquer momento após o juízo a 

quo receber as necessárias informações das partes, principalmente 

da autoridade coatora, ocasião em que poderá rever seu 

posicionamento mediante seu livre convencimento motivado. 

Por ora, da análise superficial própria deste momento, tenho 

por mais prudente, considerando que não restam 

comprovados nos autos os pressupostos autorizadores, 

indeferir o pedido de antecipação de tutela do presente agravo, 

até o julgamento do mérito. 

 

Assim, verifica-se que a recorrente não conseguiu evidenciar de 

plano qualquer ilegalidade na anulação de seu alvará de saúde, bem como, não se insurge 

buscando tutela jurisdicional contra sua inabilitação no certame em tela. 

Quanto a intempestividade do recurso administrativo apresentado 

pela recorrida, é matéria preclusa, já foi objeto de contrarrazões da ora recorrente e de decisão pela 

Pregoeira do Certame, e em que pese o instrumento convocatório estabelecer o horário de expediente 

como limite para envio do recurso administrativo, com a devida vênia, entendemos que o prazo 

recursal estabelecido em lei é em dias não em horas, e considerando tratar-se de pregão eletrônico 

com a faculdade de envio de documentos eletronicamente por e-mail, ao nosso ver não há 

intempestividade de envio por e-mail da peça recursal dentro do limite do dia, isto é, até a zero hora do 

dia, do contrário haveria ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, e uma limitação do prazo 

recursal. 
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Passando às contrarrazões especificamente contra as 

argumentações trazidas pela recorrente no que tange a documentação de habilitação trazida ao auto 

administrativo pela recorrida, temos em primeiro ponto a argumentação da recorrente de que os 

atestados de capacidade técnica da recorrida tratam-se de atividades realizadas de forma esporádica, 

o que em tese seria divergente do objeto da licitação. 

Pois bem, vejamos primeiro o significado do termo ESPORÁDICO 

pelo dicionário online Michaelis2: Que ocorre apenas ocasionalmente; disperso, isolado, raro. 

E o objeto do certame em tela: 

“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 (..)” g.n. 

  

Estabelecido o conceito de esporádico e o objeto do certame, 

vejamos o atestado de capacidade técnica emitido pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED 

expedido em 02 de fevereiro de 2012, que assim dispõe: 

“(...) prestou serviços de fornecimento de alimentação, tipo self 

service, marmitex e lanches. No período 01/04/2011 à 31/12/2011, 

conforme Processo 09.00919-00/2011.”g.n. 

 

Extrai-se do texto em comento que a alimentação é self service , o 

que é última análise é o mesmo objeto da licitação em comento, e pelo período de 01 de abril de 2011 

a 31 de dezembro de 2011, isto é, oito meses de prestação de serviço, o que indubitavelmente não é 

ocasional, nem disperso, nem isolado, tampouco raro. 

Atestado emitido em 02 de março de 2015 pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social – SEMAS: 

                                                           
2 Disponível em <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=esporadico> 



                     ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP 
                  CNPJ Nº.08.821.893/0001-48 

  
 
 

Av. Tiradentes, 2968 – Bairro: Embratel – Cep: 76.820-882 -Porto Velho – RO 
Fone:(69)9981-1481 - 3226-8334 -  e-mail elloeventospvh@hotmail.com        Pág. 11/19 

 

“(...) prestou serviços de fornecimento de alimentação, tipo; Café 

da manhã, Almoço, Coffe-Break, Jantar e Kit Lanche. No período 

06/02/2014 a 31/12/2014, conforme Processo n° 12.0001-00/2014 

e, cumpriu com os prazos qualidade prestação de seus serviços.” 

g.n. 

 

De igual forma, 10 meses de prestação de serviços de alimentação 

que compreende café da manhã, almoço e jantar. Novamente é evidente que não se trata de atividade 

ocasional, dispersa, isolada ou rara.  

Atestado emitido em 20 de março de 2018 pelo Tribunal de Justiça 

de Rondônia em conjunto com a declaração n. 157/2019 - DIACOM/DEPAD/SA/SGE/PRESI/TJRO:  

 

“(...) presta serviços de fornecimento de refeições do tipo café da 

manhã, almoço/jantar (no sistema self service), lanches, 

marmitas, suco natural, refrigerantes em lata e de 2 litros no 

atendimento as necessidades do Poder Judiciário, localizado na 

Comarca de Porto Velho, conforme as especificações contidas no 

contrate 037/2017. 

(...) presta serviços de fornecimento de refeições do tipo café 

da manhã, almoço/jantar (no sistema self service ), lanches, 

marmitas, suco natural, refrigerantes em lata e de 2 litros no 

atendimento as necessidades do Poder Judiciário do Estado de 

Rondônia, com o fornecimento semanal (segunda-feira a sexta-

feira) e excepcionalmente nos feriados, sábados e domingos, 

com a localizado na Comarca de Porto Velho, conforme as 

especificações contidas no Contrato 037/2017, vigente de 

09/05/2018 a 08/05/2019, sendo que a prorrogado por mais 12 

meses.” g.n. 

 

Conforme supra destacado, são 24 meses de prestação de serviços 

de alimentação tipo sefl service no café da manhã, almoço e jantar de segunda-feira a sexta-feira e 

ainda, excepcionalmente nos feriados, sábados e domingos, não resta dúvida que não trata-se de 
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atividade ocasional, dispersa, isolada ou rara. É precisamente contínua e idêntica ao objeto da 

licitação em apreço, não devendo prosperar os argumentos da recorrente. 

Em um segundo momento a recorrente quer fazer crer que os 

serviços prestados pela recorrida foram concebidos sem autorização dos órgãos fiscalizadores, o que 

seria em tese ilegal, merecedor de uma denúncia e ainda que seria uma contravenção penal. 

  Ora, a recorrente parece querer, ela própria, normatizar quais 

produtos ou serviços podem ou não serem produzidos pelas empresas concorrentes e quais 

atividades econômicas são ou não compatíveis com esses produtos ou serviços. 

A classificação nacional de atividades econômicas – CNAE, 

cadastro administrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, possui natureza 

estatística, serve aos órgãos públicos para padronizar seus cadastros, contudo não tem o condão de 

limitar a atividade econômica/empresarial3, vejamos a natureza jurídica do CNAE:,  

“A CNAE é a classificação oficialmente adotada pelo Sistema 

Estatístico Nacional na produção de estatísticas por tipo de 

atividade econômica, e pela Administração Pública, na identificação 

da atividade econômica em cadastros e registros de pessoa 

jurídica.” (pág. 11) 

(...) 

“A CNAE é uma classificação por tipo de atividade econômica e não 

uma classificação de produtos - bens e serviços.  

(...) 

Como não é possível estabelecer uma relação um por um na 

correspondência entre atividades e produtos, a classificação de 

atividades econômicas, mesmo no detalhe maior, não se destina a 

medir a produção de produtos, papel exclusivo das classificações 

de produtos”.  (pág. 14/15) 

  

Observasse que o CNAE não diz respeito a produto ou serviço de 

forma pormenorizada, o que não significa que o princípio da razoabilidade não deva ser observado, 

                                                           
3 Disponível em < https://cnae.ibge.gov.br/images/concla/documentacao/CNAE20_Introducao.pdf> 
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isto é, o produto ou serviço ofertado pela empresa, deve guardar alguma similaridade com a natureza 

econômica da atividade, ou seja, não seria razoável aquele que possui atividade econômica de 

papelaria comercializar medicamentos, contudo levar ao outro extremo de exigir da empresa possuir 

em seu C.N.P.J. o exato código da atividade que pretende exercer é tolher direitos fundamentais e 

impor aquilo que a lei não impõe, frise-se não há lei disciplinando que produto ou serviço é objeto qual 

código de atividade econômica, ora o livre exercício de qualquer atividade econômica é princípio 

constitucional fundamental ao Estado Democrático de Direito, vejamos o art. 170 de nossa Carta 

Magna: 

 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 

os seguintes princípios: 

(...) 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 

atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 

públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

    

A alegação de contravenção penal por exercício ilegal de atividade 

econômica, é totalmente infundada, visto que a recorrida sempre foi formalmente constituída, 

possuindo registro em todos os órgão fiscalizadores quer municipais, estaduais e ou federais, e 

sempre possuiu atividade econômica ligada ao ramo de alimentação, logo nunca produziu um grama 

de alimento sem o devido cumprimento da legislação vigente. Contudo, como dito, a recorrente não é 

a autoridade competente para normatizar quais produtos ou serviços se esquadram em quais 

classificações no CNAE, a recorrida sempre possuiu alvará de funcionamento, sempre possuiu 

licenciamento sanitário, responsável técnico, etc. Não atoa está a 12 anos no mercado sem nunca 

haver sido autuada por qualquer órgão sanitário ou de fiscalização de profissão. 

Note, os atestados de capacitação técnica apresentados pela 

recorrida são de órgão públicos que gozam de respeito pela sociedade, dizem respeito a alimentação, 

inclusive self service, que é o objeto do certame, logo, não há que se falar em exercício irregular de 

atividade econômica. 

Trago a baila, ainda, a manifestação constante do Relatório de 

Auditoria n. 518 constante do Processo 2743/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que 

trata do Pregão Eletrônico n. 12/2018/SML/PVH, o qual possui como objeto os mesmos serviços e 

analisou os atestados e a atividade econômica da recorrida.   
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Convém destacar que, conforme Contrato Social, às páginas 

199/203, do ID nº 652024, a representante possui 22 atividades 

registradas em seu objeto social, dentre os quais: 01 – serviços de 

alimentação para eventos e recepções – bufê, 18 – serviços de 

alimentação doces e salgados, 19 – comércio varejista de 

produtos alimentícios, 21 – serviços de entrega rápida por 

terceiros e 22 – lanchonetes, casas de chá, sucos e similares.  

A compatibilidade entre o ramo de atividade da pessoa jurídica 

e o objeto do contrato administrativo não pode ser interpretada 

de forma restritiva. A prática de atos além dos delimitados 

expressamente no ato constitutivo da empresa, mas 

complementares ou similares aos consignados não configura 

ilegalidade, a princípio, sendo considerados tão válidos quanto 

aqueles praticados dentro dos limites do contrato social.  

E a verificação de que o particular detém capacidade suficiente 

para executar o objeto licitado será complementada com a 

comprovação de sua capacidade técnico-operaciona, através 

da apresentação de atestados, que comprovem que a empresa 

atua efetivamente no ramo e já executou atividade compatível 

em características, quantidades e prazos com a licitada. 

(...) 

O Atestado de Capacidade Técnica acostado à página 160 do ID nº 

652024, emitido pela Prefeitura Municipal de Porto Velho, atesta 

que a representante “prestou serviços de fornecimento de 

alimentação tipo: 770 cafés da manhã e 420 coffee breaks” à 

Secretaria Municipal de Educação. 

O Atestado de Capacidade Técnica acostado à página 163 do ID nº 

652024, emitido pela Prefeitura Municipal de Porto Velho, atesta 

que a representante “prestou serviços de fornecimento de 

alimentação tipo: 420 almoços e 840 coffe breaks” à Secretaria 

Municipal de Educação. 

O Atestado de Capacidade Técnica acostado à página 166 do ID nº 

652024, emitido pela Prefeitura Municipal de Porto Velho, atesta 

que a representante “prestou serviços de fornecimento de 
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alimentação tipo kit lanches e marmitex”, à Secretaria Municipal de 

Educação. 

O Atestado de Capacidade Técnica acostado à página 169 do ID nº 

652024, emitido pela Prefeitura Municipal de Porto Velho, atesta 

que a representante “prestou serviços de fornecimento de 

alimentação tipo: 8550 refeições (café da manhã, almoço, lanche e 

jantar) para atender os jogos escolares metropolitanos”, à 

Secretaria Municipal de Educação. 

O Atestado de Capacidade Técnica acostado à página 171 do ID nº 

652024, emitido pela Prefeitura Municipal de Porto Velho, atesta 

que a representante “prestou serviços de fornecimento de 

alimentação tipo 400 cafés da manhã, 600 almoços, 60 jantares, 

3050 coffee breaks e 2793 kit lanches”, à Secretaria Municipal de 

Educação. 

Com efeito, os Atestados de Capacidade Técnica, acima 

mencionados, permitem concluir que as atividades prestadas 

pela representante são compatíveis com o objeto da licitação 

em questão, atendendo ao exigido no item 10.4.1 do edital, 

notadamente por já ter fornecido, inclusive, marmitex (refeição 

preparada) para a Prefeitura de Porto Velho (SEMED). 

 

Em que pese não haver qualquer vinculação, apenas a título de 

argumentação complementar, cumpre mencionar que a recorrente por ocasião do Pregão Eletrônico n. 

08/2019 deflagrado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia para contratação de serviços de 

alimentação, o qual sagrou-se vencedora a recorrida, interpôs recurso administrativo sob as mesmas 

alegações de que os atestados são incompatíveis e que a recorrida exerceu atividade econômica 

ilegal, conduta prevista na lei de contravenções penais, destaco abaixo a decisão do Pregoeiro do 

certame: 

“(...) 

1. DAS RAZÕES DE RECURSO DA EMPRESA BRASIL 

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI-ME. 

(...) 
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2 – há divergência entre a capacitação técnica (apresentada 

nos atestados de capacidade técnica) e o objeto licitado. A 

recorrente alega que os atestados apresentados não 

comprovam capacidade técnica para fornecimento de 

alimentação diária, pois os serviços ali constantes atestam 

apenas serviços de natureza esporádica; e que atestados de 

fornecimento de alimentação diária anteriores a 2018 devem 

ser desconsiderados, pois a empresa teria exercido atividade 

de fornecimento diário sem autorização, portanto de forma 

irregular. 

(...) 

3. DAS RAZÕES DE MANIFESTAÇÃO DO PREGOEIRO 

(...) 

3.2. Dos Atestados de Capacidade Técnica 

No que se refere aos atestados de capacidade técnico-operacional 

apresentados pela empresa habilitada, considerando o exposto 

acima (trata-se de serviços similares do ramo de alimentação), 

tem-se que são aptos a comprovar a capacidade da empresa 

em fornecer o objeto da licitação. 

Apenas o atestado mais recente, do TJRO, datado de 

20/03/2018, já demonstra a capacidade da empresa, pois o 

mesmo atesta que a empresa forneceu alimentação tipo 

almoço/jantar e marmita. Em diligência realizada pelo 

Pregoeiro ao TJRO, a gestora do contrato nº 037/2017 

confirmou que o fornecimento de alimentação pela recorrida é 

diário e, inclusive, o referido contrato se encontra vigente; e 

que não há nada que desabone a empresa, pois tem realizado o 

fornecimento de forma regular. Portanto, esse único atestado e a 

diligência realizada já comprovam a experiência da empresa em 

fornecer o objeto da licitação. 

Frise-se que não se está aqui a ignorar os demais atestados 

apresentados em prol do documento emitido pelo TJRO. Com 

efeito, os Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela 
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empresa permitem concluir que as atividades prestadas pela 

recorrida são compatíveis com o objeto do presente certame, 

atendendo ao exigido no Edital, notadamente por já ter fornecido, 

inclusive, marmitex para a Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED). 

Tal como ocorre com o objeto social da empresa (que não 

necessita ser idêntico ao objeto licitado, basta que seja 

compatível), a Administração não pode exigir que os atestados 

apresentados indiquem capacidade da licitante em fornecer 

objeto idêntico ao licitado, sob pena de infringir o artigo 30, II, 

da Lei nº 8.666/93, o qual dispõe que a documentação relativa à 

qualificação técnica limitar-se-á à comprovação de aptidão 

para desempenho de atividade compatível com o objeto da 

licitação. 

(...) 

Quanto à alegação da recorrente de que a recorrida exerceu ou 

exerce atividade de forma ilegal, não cabe a este Pregoeiro 

emitir juízo de valor sobre o fato, pois lhe falta competência 

para tal. Se a recorrente entende que a empresa recorrida atua 

de forma irregular ou ilegal e possui as provas necessárias 

para comprovar suas alegações, então que a própria 

recorrente procure os meios e canais adequados para 

formalizar suas denúncias. O fato é que recurso administrativo 

em licitação não é o meio hábil para denúncias de 

irregularidades, a menos que estas tenham sido cometidas no 

próprio procedimento licitatório, o que não é o caso. 

 

 O Pregoeiro do Ministério Público Estadual decidiu de forma 

acertada pela improcedência do recurso interposto pela licitante BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA 

EIRELI – ME, e ainda recomenda que esta procure reunir provas de sua alegação de exercício 

irregular de atividade econômica e que oferte denúncia aos órgãos competentes. Note, esta decisão é 

de 25 de abril de 2019, ou seja, foi proferida a mais de seis meses, e até o presente momento a 

recorrente não ofertou qualquer denúncia de exercício irregular de atividade econômica ou qualquer 

coisa semelhante contra a recorrida, isto dá-se pois, a recorrente sabe que não há procedência em 
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suas acusações, contudo utiliza-se desses argumentos no âmbito dos certames licitatórios com o fito 

de pertubar e protelar a conclusão destes. 

Destaque-se ainda que, protelar o certame em epígrafe 

favorece a recorrente, visto que, esta detém de forma precária o fornecimento dos serviços e 

alimentação objeto do certame em apreço, e não somente isto, o mesmo grupo, composto pela 

empresa do Pai e da Filha detém o fornecimento dos serviços, quer seja por contrato, quer seja 

por contrato emergencial, quer seja por reconhecimento de dívidas há mais de 7 anos. 

 No que se refere a divergência na metragem entre a licença 

sanitária e a licença de funcionamento, tal divergência não possui relevância para o certame em 

apreço e o pedido para que a Comissão de Licitação faça diligencias para verificar funda-se na 

necessidade da recorrente de protelar ao máximo o certame a fim de obter vantagem com o 

fornecimento dos serviços de alimentação por intermédio do reconhecimento de dívidas que vem 

sendo realizado mês a mês. Tal é a preocupação da recorrente com o fato, que se esqueceu de 

solicitar diligencias para verificar a mesma divergência presente entre o seu alvará de saúde e a sua 

licença de funcionamento, ora, o alvará de saúde da recorrente apresenta como área de ocupação 

2.411 m2, e a licença de funcionamento área de utilização de 1.246 m2. 

A explicação é simples, a licença de funcionamento compreende 

toda a área utilizada, inclusive o terreno, estacionamento, etc. A licença sanitária ou alvará de saúde 

compreende apenas a área ocupada para os serviços de preparação dos alimentos, estoque, etc. não 

seria razoável obter licença de sanitária do terreno e do estacionamento do estabelecimento 

comercial. 

Neste sentido, a lógica é que a área presente no licenciamento 

sanitário seja menor que a área presente na licença de funcionamento, é o caso da recorrida, contudo 

não é o caso da recorrente, aí sim, merece uma análise, visto que uma área menor no licenciamento 

de funcionamento implica no recolhimento de taxas menores para o município. 

Por fim, quanto a não apresentação de documentação legal para o 

transporte de alimentos, cumpre destacar que não é exigido no instrumento convocatório como 

requisito para habilitação, razão pela qual não foi envida, entretanto, sendo a recorrida cumpridora dos 

deveres legais inerentes à sua atividade econômica, a muito, possui veículo próprio devidamente 

vistoriado e habilitado junto a vigilância municipal de saúde para o transporte de alimentos, e a 

recorrente possui ciência de tal fato, visto que extraiu cópia do processo de licenciamento da ora 

recorrida junto a divisão de licenciamento sanitário municipal. Assim, antecipadamente encaminhamos 

de forma espontânea anexo a este a documentação do veículo.  
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3. DOS PEDIDOS 

 

3.1. Isto posto, amparada na lei e demais dispositivos legais, embasadores e fundamentadores da 

presente Contrarrazão, REQUER a recorrida, de Vossa Senhoria, o que segue: 

 

a) Seja julgado totalmente improcedente o recurso administrativo ora atacado; 

b) E, consequência disso, seja mantida, in totum, a decisão que habilitou e declarou como vencedora 

a recorrida do lote no certame em apreço. 

 

Nestes Termos,  

Pede Provimento. 

Porto Velho-RO, 13 de outubro de 2019. 

 

 

 

Paulo Roberto Ledo Silva 
Socio Administrador 

 

 

 






