
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – 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,  para  atender  as  necessidades  da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

DECISÃO HIERÁRQUICA DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

Trata-se de Decisão Hierárquica relativa ao Recurso
Administrativo  interposto  pela  Empresa  BRASIL  INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA EIRELI-ME, em face ao ato de sua Inabilitação e de
Declaração de Vencedora da Empresa  ELLO COMERCIO E SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO  LTDA  –  EPP,  no  Pregão  Eletrônico  em  referência,
pelos  motivos  que  narra  em  sua  manifestação  recursal  (fls.
1334/1365).  Ambas  as  Empresas  encontram-se  devidamente
qualificadas nos autos. 

Considerando o disposto no item 11.5.2 do Edital de
Licitação,  que  dispõe  que  “no caso  de  haver interposição de
recursos administrativos neste Pregão, quando o(a) Pregoeiro(a)
mantiver  sua  Decisão  após  o  julgamento,  deverá  submetê-la  à
Autoridade Competente para o Julgamento e Decisão Hierárquica.”

Considerando que, após análise às Razões de Recurso
e Contrarrazões, houve manifestação da Pregoeira no sentido de
manter  sua  Decisão  inicial,  julgando  improcedente  o  Recurso
Administrativo,  pelos  motivos  externados  e  fundamentados  na
Decisão exarada nas fls. 1429 a 1442 dos autos. 

Considerando que, após compulsar os autos, bem como
analisadas as Razões e Contrarrazões de Recurso, em convergência
à Decisão exarada pela Pregoeira designada para a condução do
certame,  conheço  do  Recurso  interposto  pela  Empresa  BRASIL
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI-ME, por preencher os requisitos de
admissibilidade para, no mérito, julgá-lo improcedente, a fim de
manter a decisão proferida, a qual Declarou Vencedora do LOTE 01
do Certame a Empresa ELLO COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
LTDA – EPP no  Pregão Eletrônico n. 014/2019/SML. Para tanto,
devolva-se os autos à Pregoeira para que, no âmbito de suas
competências, proceda  a regular tramitação dos autos até sua
regular conclusão. 

Porto Velho, 23 de outubro de 2018. 

PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações
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