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

RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 08.0266/2016
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2018
RECORRENTE: Brasil Indústria Alimentícia Eireli – ME,
RECORRIDOS: Nutricol Comercio de produtos alimentícios Eireli
OBJETO: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, 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,  GÊNEROS  ALIMENTÍCIOS,  MATERIAIS  E  EQUIPAMENTOS,
visando atender à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA,

Trata-se  o  presente  da  análise  de  recurso

interposto pela empresa Brasil Indústria Alimentícia Eireli – ME,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº

08.812.310.0001/12,  com  sede  à  Rua  Antônio  Lacerda,  nº  4152,

Bairro Industrial, Porto Velho – RO, neste ato representada por

sua sócia-administradora Camila Luzia Santos Vianna, contra ato

deste Pregoeiro relativamente ao ato que Declarou vencedora do

Lote 01, a empresa  Nutricol Comercio de produtos alimentícios

Eireli.

I - Nas razões recursais a recorrente alega: 

II.1  –  Que  a  empresa   Nutricol  Comercio  de

produtos alimentícios Eireli.  Não atende as

disposições do Decreto 14.143/2016, os arts,

3º,  4º,5º, 7º,  8º,  9º  o  que  contraria  as

disposições  contidas  nas  cláusulas  10.4.3,

10.4.4 e 10.4.5 do edital.
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II - Da perda da economicidade

Que ao desclassificar as outras empresas licitantes, o

Pregoeiro  perdeu  a  economicidade  do  certame,  haja

vista que ao invés de contratar o objeto pretendido

pelo valor de R$ 1.800.000,00(Um Milhão e Oitocentos

Mil  Reais),  irá  contratar  pelo  valor  R$

2.160.100,80(Dois Milhões, Cento e Sessenta Mil, Cem

Reais e Oitenta Centavos).

III – Da perda do objeto

Que ao fracassar o lote II que trata do fornecimento

de alimentação para a AUP do Distrito Jaci-paraná, a

Administração deveria revogar o certame, uma vez que

não atenderá 100% de sua necessidade.

VI – Ao final, requerer a elaboração de Diligencia nas

instalações  da empresa  argumentando que  a recorrida

não possui alvará de funcionamento

II - Das Contrarrazões

Instada a apresentar Contrarrazões a recorrida assim

o fez às fls. 1828/1831, pugnando pela improcedência do recurso,

porquanto o alvará de Licença Sanitária somente deve ser exigido

da licitante vencedora.

III. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

DA TEMPESTIVIDADE

A Recorrente, Brasil Indústria Alimentícia Eireli – 

ME, interpôs recurso contra decisão deste Pregoeiro, em declarar 
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vencedora empresa Nutricol Comércio de produtos

alimentícios Eireli no Lote 01.

A empresa Nutricol Comercio de produtos alimentícios

Eireli, fora declarada vencedora no lote no dia 29/08/2018, às

11:32:49(horário  de  Brasília),  sendo  concedido  o  prazo  de

1(uma)hora para manifestação de intenção de recurso conforme item

11.2 do edital.

A respeito da matéria o item 11.2 do edital dispõe:

11.2.  Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá
prazo de, no mínimo, 30 minutos, durante o qual,
qualquer licitante poderá, de forma imediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recurso;

No  mesmo  rumo,  o  Acórdão  339/2010  –  Plenário  do
Tribunal de Contas da União

10.4.  (…),  que  o  juízo  de  admissibilidade  da
intenção de recorrer, na modalidade pregão – tanto
eletrônico  como  presencial-levado  a  efeito  pelo
Pregoeiro,  deve  se  limitar  à  análise  acerca  da
presença dos pressupostos recursais  (sucumbência,
tempestividade,  legitimidade,  interesse  e
motivação), sendo vedado a este agente analisar,
de antemão, o próprio mérito recursal, em que pese
lhe ser lícito examinar se os motivos apresentados
na  intenção  de  recorrer  possuem,  em  tese,  um
mínimo  de  plausibilidade  para  seu  seguimento.
[Grifo nosso].

Isto posto, considerando que a recorrente interpôs

seu recurso às 11:42, ou seja, dentro do prazo concedido por este

Pregoeiro o que comprova a tempestividade do recurso.
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IV. DO MÉRITO

  Devidamente  analisados  os  argumentos  expendidos,

depreende-se que o presente certame licitatório seguiu na íntegra

os dispositivos contidos no instrumento convocatório, e observou

os Princípios Constitucionais da Legalidade, da Impessoalidade,

da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, bem como nas Leis

aplicáveis  ao  caso,  quais  sejam:  na  Lei  nº  10.520/02  e

subsidiariamente na Lei nº 8.666/93, que em seu art. 3º, assim

disciplina:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a

observância  do  princípio  constitucional  da

isonomia,  A  SELEÇÃO  DA  PROPOSTA  MAIS

VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO e a promoção

do  desenvolvimento  nacional  sustentável  e

será  processada  e  julgada  em  estrita

conformidade  com  os  princípios  básicos  da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade,

da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade

administrativa,  da vinculação ao instrumento

convocatório, do  julgamento  objetivo e  dos

que lhe  são correlatos. (Redação dada  pela

Lei nº 12.349, de 2010). [Grifamos]

No  que  tange  aos  argumentos  suscitados  pela

recorrente, como se verá adiante as afirmações alinhavadas não

procedem em sua totalidade, senão vejamos:
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Quanto à perda da economicidade, a alegação do

recorrente  não  encontra  guarida,  uma  vez  que  os  valores  ora

arrematados  encontram-se  dentro  dos  valores  estimados  pela

Administração. Há que se salientar que os valores estimados foram

obtidos  por  meios  de  robusta  e  ampla  pesquisa  de  mercado,

obtendo-se, assim uma estimativa condizente e coerente com os

preços praticados no mercado. Ademais aberto a disputa os valores

ofertados foram objeto de ampla negociação pelo Pregoeiro, que

manteve o menor valor ofertado, e estando estes, ainda abaixo do

valor estimado. Portanto, não há que se acolher a alegação de

perda da economicidade.

No que se refere a perda do objeto da licitação em

rasão do fracasso de um dos lotes, do mesmo modo, não assiste

razão  o  recorrente.  Há  que  se  salientar  que  nas  licitações

subdivididas por lotes/itens/ou grupos, o fracasso de um deles

não causa qualquer prejuízo aos demais.

Nesse  sentido  é  incontroverso  que  a  licitação  por

lote/item, o fracasso de um deles não causa nenhum prejuízo aos

demais, há entendimentos bastante vasto que a licitação por itens

ou lotes, a rigor, equipara-se à reunião de diversas licitações

em um único procedimento, entendendo-se, portanto, cada um de

seus itens ou lotes como licitações distintas e individualizadas.

A corroborar esse raciocínio em artigo publicado no

site  www.jmleventos.com.br por  Priscila  Segala  Kalluf, em

comentários acerca da Decisão proferida nos autos do Processo RMS

3441/ES. 2011/0113640-5, assim se manifesta:
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Jurisprudência comentada por PRISILLA SEGALLA
KALLUF, que ao comentar teceu seguinte entendimento; 

“Na  licitação  por  itens/lotes  é  como  se  cada
itens/lotes correspondesse a uma licitação distinta,
razão pela qual nada obsta a adjudicação de um item
que  não  foi  objeto  de  questionamento  por  meio  de
recurso,  de  forma  a  permitira  formalização  da  da
contratação do referido item/loe.”

Reforçando o entendimento assegura:

“Faz-se mister consignar que havendo a revogação ou
anulação  de determinado  item/lote a  contratação dos
demais  deve  ser  mantida.  Nesse  caso,  não  há
necessidade  de  desfazimento  dos  atos  regulamente
praticado,  tampouco  da  formalização  dos  mesmos,  ou
seja,  não  há  necessidade  de  refazer-se  a  ata  de
julgamento,  por  exemplo,  tendo  em  vista  que  o
procedimento  possibilita  inúmeros  desdobramentos  que
devem ser tratado individualmente por item/lote, como
licitações autônomas que são”. 

Desse modo, não se admite falar em perda do objeto
simplesmente  pelo  fato  de  haver  fracassado  um  item/lote  da
licitação em questão.

A – Da realização de DILIGENCIA no DEPARTAMENTO DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA,

Neste  aspecto,  notadamente  considerando  que  também

foram realizadas diligências em outras licitantes será acolhido o

pedido. Com efeito informamos que mediante o auxílio do órgão

municipal  fiscalizador,  no  caso,  a  Vigilância  Sanitária,  será

efetuada  diligência,  no  caso,  a  Vigilância  Sanitária,  nas

dependências e/ou instalações indicadas pela recorrida em suas

contrarrazões.

Salienta-se  que  a  decisão  encontra  fundamento  na

clausula  10.4.5  do  edital,  bem  assegura  a  perfeita  execução

contratual.
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10.4.5.  Declaração  de  Atendimento  ao
Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de
Alimentação,  estabelecido  pela  Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária – ANGEVISA, através da Resolução
– RDC n. 216, de 15 de setembro de 2004, sendo que a
veracidade  das  informações  prestadas  através  dessa
declaração serão submetidas à verificação por parte da
administração, mediante diligência ao local de preparo
dos alimentos. No caso de a diligência constatar o não
atendimento  dos  requisitos  estabelecidos  na
declaração, a licitante será inabilitada e sujeitar-
se-á  à aplicação  das penalidades  estabelecidas para
emissão de declaração falsa;[Grifamos].

Oportuno destacar que a prestação dos serviços serão

executados no Município de Porto Velho. Portanto é dever deste

Pregoeiro exercer seu Poder de efetuar Diligências averiguar e

comprovar a autenticidade e veracidade das informações contidas

na Declaração apresentada pela recorrida.

Nesse sentido o item 8.6 do edital prevê:

8.6.  O  Pregoeiro,  em  qualquer  fase  de  julgamento,
poderá  promover  quaisquer  diligências  julgadas
necessárias à análise das propostas e da documentação,
devendo os licitantes atender às solicitações no prazo
por  ele  estipulado,  contado  do  recebimento  da
convocação,  sob pena  de desclassificação  da oferta,
bem  como,  poderá  solicitar  parecer  de  técnicos
pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município /RO ou,
ainda,  de  pessoas  físicas  ou  jurídicas  estranhas  a
ele, para orientar sua decisão.[Grifamos].

De  igual  modo  o  art.  43,  §  3º  da  Lei  8.666/93
estabelece:

Art. 43. A licitação será processada e julgada com
observância dos seguintes procedimentos: 

(…)

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior,  em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementara instrução do
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processo,  vedada  a  inclusão  posterior  de
documento  ou  informação  que  deveria  constar.
[Grifamos].

Sem  sair  do  rumo  a  jurisprudência  e  doutrina  são

uníssonas no sentido de que deve o Pregoeiro promover as diligên-

cias necessárias para aclarar os fatos, não se constituindo, nes-

se contexto, em mera faculdade ou numa competência discricionária

da autoridade julgadora, como leciona Marçal Justen Filho1:

“Em primeiro lugar, deve destacar-se que não existe

uma  competência  discricionária  para  escolher  entre

realizar  o  não  a  diligência.  Se  os  documentos

apresentados pelo particular ou as informações neles

contidas envolverem pontos obscuros […], a realização

de  diligências  será  obrigatória.  Ou  seja,  não  é

possível decidir a questão (…) mediante uma escolha

subjetiva. Portanto, a realização da diligência será

obrigatória se houver dúvidas relevantes.”(Grifamos).

Do Resultado das Diligencias.

No relatório das diligências ficou esclarecido que as

instalações  apresentadas  pela  empresa  NUTRICOL  COMERCIO

DEPRODUTOS  ALIMENTICIOS  EIRELI,  CNPJ  nº  05.142.508/0001-48,  a

qual  participou  da  licitação,  não  corresponde  ao  que  foi

declarado pela empresa, bem como às exigências contidas no item

10.4.5 do edital, e além disto, as instalações não pertence a

empresa licitante, mas de uma filial, ou seja, a empresa NUTRICOL

COMERCIO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ nº 05.142.508/0007-

33.

1
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos.

16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805.

8
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
                                                                                                                          Rua Duque de Caxias, nº 186 – Bairro Arigolândia
                                                                                                                           Tel. CML: (69) 3901-3065 /FAX: (69) 3901-3066
                                                                                                                                                   CEP: 76801-006 - Porto Velho/RO

                                                                                                                                                                                                  



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

A). Primeiro porque a despeito da participação

da  licitante  por  meio  da  sua  Matriz,  ou  seja,  como  pessoa

jurídica inscrita no CNPJ nº 05.142.508/0001-48, por ocasião da

diligência  constatamos  que  as  instalações  apresentadas

correspondem à filial da referida empresa, inscrita no CNPJ nº

05.142.508/0007-33, o que de plano contraria as disposições da

cláusula 10.6.4 II, como assim se infere:

10.6.4.  A  documentação  deverá  ser  apresentada  em
original ou por meio de qualquer processo de cópia,
exclusivamente autenticada por Tabelião de Cartório de
Notas  ou  Servidor  da Superintendência  Municipal  de
Licitações – SML, mediante apresentação dos originais
para conferência, sendo que as certidões emitidas pela
Internet somente terão validade após a verificação “on
line” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro,
devendo, ainda, ser observado o seguinte:

II - Se o licitante for a matriz, todos os documentos

deverão estar em nome da matriz ou, se for a filial,

todos os documentos deverão estar obrigatoriamente em

nome desta, exceto aqueles que pela própria natureza,

comprovadamente,  forem  emitidos  somente  em  nome  da

matriz. A referida comprovação, que é obrigatória,  é

de exclusiva responsabilidade do licitante.[Grifamos].

B).  Segundo  porque  as  instalações  da  cozinha

apresentada  não  atendem  as  exigências  de  Boas  Práticas  para

Serviços  de  Alimentação,  objeto  deste  certame.  Conforme

verificado as instalações necessitam de reparos nas instalações

como pinturas, higienização, hidráulicas em razão de se encontrar

inativa, assim não se encontram apta a produzir alimentos nos

moldes  das  Boas  Praticas  contidas  na  RDC  n.  216,  de  15  de

setembro de 2004, como declarado pela recorrente;
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A comprovar as constatações acima mencionadas

Considerando o Relatório Técnico da SEMUSA, constante a fl. nº

1836; a qual fez as seguintes observações,

“Conforme solicitação da equipe de pregão acompanhamos

a  realização  de  diligência  a  empresa  NUTRICOL

licitante  no  supracitado  processo.  Para  nortear  a

visita  foi  usado  como  base  a  RDC275/2002  e  RDC

216/2004”.

(…)

“Estrutura  predial  é  compatível  com  o  serviço

pretendido  contudo  precisa  passar  por  ajuste  de

pintura,  higienização,  iluminação,  instalações

hidráulicas e de climatização”.

No mesmo sentido o Oficio nº 4416/DVS/GAB/SEMUSA Fls,

nº 1837/1840; 

“Em  atenção  aos  termos  do  oficio  supramencionado,

informamos que a empresa NUTRICOL COMERCIO DEPRODUTOS

ALIMENTICIOS  EIRELI,  filial  CNPJ  05.142.508/0007-33,

localizada na rua Vinte Quatro de Julho, 3450, bairro

Nova Porto Velho, encontra-se inscrita no cadastro de

contribuinte da Divisão de Vigilância Licenciamento e

Risco Sanitária – DVISA desta Secretaria Municipal de

Saúde – SEMUSA, com o cadastro efetuado em 20/06/218,

processo administrativo sob o número 08.10427/2018, em

trâmite para aquisição do alvará de Saúde do exercício

de 2018.”

V. DA CONCLUSÃO

Ante  o  exposto,  com  fundamento  nos  princípios  da

moralidade,  igualdade,  da  Isonomia, vinculação  ao  instrumento
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convocatório, e visando ao interesse da Administração em

todos  os  atos  até  então  praticados,  considero Procedente o

recurso, para fins de:

I – Acolher o pedido de realização de Diligencia, que

inclusive, já foi efetuado por este Pregoeiro e Equipe de Apoio;

II  -  No  mérito  propriamente  dito,  em  juízo  de

Retratação,  INABILITAR  a  empresa  NUTRICOL  COMERCIO  DEPRODUTOS

ALIMENTICIOS  EIRELI,  CNPJ  nº  05.142.508/0001-48,  no  lote/item

01(um),  por  não  comprovar  a  autenticidade  e  a  veracidade  da

Declaração referida nos autos.

Porto Velho, 26 de setembro de 2018.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/SML
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