
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, 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.

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

Trata-se  de  Recurso  Administrativo  interposto  pela
Empresa  BRASIL  INDÚSTRIA  ALIMENTÍCIA  EIRELI-ME,  pessoa  jurídica  de
Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n. 08.812.310/0001-12, sediada
na Rua Antônio Lacerda, n.4152, Bairro Industrial, Porto Velho – RO, em
face  do  ato  que  a  inabilitou  e  Declarou  Vencedora  a  Empresa  ELLO
COMERCIO  E  SERVIÇOS  DE  ALIMENTAÇÃO  LTDA  –  EPP,  já  qualificada  nos
autos, pelos motivos que narra em sua manifestação recursal.

Registro  que  as  razões  e  contrarrazões  de  recurso
encontram-se autuadas às fls. 1334/1365 e 1379/1400, e disponíveis no
campo documentos do Sistema Licitações-e e no Portal da Prefeitura de
Porto Velho, no link1 relativo a este Pregão para ciência de todos os
interessados. 

I – Dos requisitos de Admissibilidade

O  Edital  de  Licitação  tratou  dos  prazos  e  forma  de
interposição  de  recursos  na  forma  estabelecida  no  11.2,  conforme
abaixo: 

11.  IMPUGNAÇÃO  AO  EDITAL,  RECURSOS,  ADJUDICAÇÃO  E
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
(...) 
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; 

11.2.1.  A falta de manifestação imediata e motivada do
licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do
item  anterior,  importará  na  decadência  deste  direito,
promovendo  o  Pregoeiro  a  adjudicação  do  objeto  ao(s)
licitante(s) declarado(s) vencedor(es);
(...) 

11.5.1.  Os  instrumentos  de  que  tratam  o  subitem  11.5
(impugnações,  recursos  ou  contrarrazões)  deverão  ser
remetidos  exclusivamente  para  o  e-mail
pregoes.sml@gmail.com  ,   respeitados os prazos definidos em
lei e neste edital e ainda, o observando-se em todo caso o
horário de expediente deste Órgão, ou seja, dias úteis (de
segunda a sexta-feira), de 8h às 14h, sob pena de não ser
conhecido em razão de intempestividade.

1 Link:  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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Preliminarmente,  cumprindo  as  formalidades  legais,
consigno  que  o  Recurso  Administrativo  da  Empresa  BRASIL  INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA  EIRELI-ME,  observou  os  requisitos  estabelecidos  na
legislação  e  no  instrumento  convocatório  para  sua  admissibilidade,
inclusive quanto à necessária manifestação da intenção de recorrer em
campo próprio do Sistema de forma motivada e tempestiva.

O prazo limite para apresentação de razões seria o dia
10.10.2019 considerando-se a data de acolhimento do recurso no Sistema.
A Recorrente protocolou suas razões diretamente nesta Superintendência
em  10.10.2019, às 11h45m (horário local). No mesmo dia, atendendo ao
item 11.5.1, encaminhou as razões para o e-mail indicado no Edital as
12h54m (horário local), portanto tempestivamente (fls. 1367/1367).

Regularmente  intimadas  para,  querendo  apresentar
contrarrazões, apenas a Recorrida encaminhou sua contestação aos termos
da Recorrente tempestivamente, no dia  14.10.2019 as 11h13m (horário
local), conforme documentos de fls. 1378/1400.

II. Dos fatos

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme consta nas
fls. 994/997, houve manifestação por parte da Superintendente Municipal
de Licitações, em vista de nulidades que foram apontadas no Alvará da
Empresa Brasil, para que fosse promovida a inabilitação da mesma.

A nulidade em comento diz respeito à ilegalidade apontada
no  procedimento  de  emissão  do  Alvará,  conforme  manifestações  da
Controladoria Geral do Município, fls. 849/857 e da Procuradoria Geral
do Município,  fls. 957/974, convergidas pela Secretaria Municipal de
Saúde, de acordo com o Despacho de fls. 989.

Em  vista  das  deliberações  acima,  no  dia  30.08.2019,
consoante fundamentado na manifestação desta Pregoeira carreada às fls.
998/1000 procedi a inabilitação da Empresa BRASIL INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
EIRELI-ME, a qual havia sido Declarada Vencedora de ambos os Lotes
licitados neste certame, pelos fundamentos expostos no Despacho de fls.
600/604, em 14.03.2019.

O cerne da questão diz respeito à inabilitação da Empresa
Recorrente,  em  30.08.2019,  cuja  motivação  principal  foi  aventada
nulidade  que  recai  sobre  seu  Alvará,  o  que  foi  suscitado  em  sede
Recurso,  interposto  pela  Empresa  ELLO  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  DE
ALIMENTAÇÃO LTDA – EPP  logo após a Declaração de Vencedor da Empresa
Recorrente, ainda em março de 2019. 

A  legalidade  do  Alvará  atacado  é  objeto  de  análise  nos
autos do processo n. 04.00270/2019, onde foi emitido o Parecer Jurídico
n. 059/GAB/PGM/2019 (cópia nas fls. 957/974), datado de 03.07.2019, no
qual o Procurador Geral Adjunto do Município concluiu pela nulidade do
Alvará de Saúde n. 09756, in verbis: 

Posto isso, em razão de toda a exposição fática e de
direito acima relatada somos pela:
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“a)  Nulidade  do  Alvará  de  Saúde  n.  09756 emitido  em
favor da Empresa Brasil Iindústria Alimentícia Eireli
(CNPJ n. 08.812.310/0001-12), em 27.02.2019, em razão
de ilegalidade na motivação do ato que teve fundamento
sem previsão legal (decurso de prazo), bem como, pelo
não atendimento dos requisitos documentais solicitados
nos termos do Parecer Técnico n. 0169/2019/NÚCLEO DE
CONTROLE  DE  RISCO  SANITÁRIO,  emitido  pela  Servidora
nutricionista,  Ana  Paula  Severino  do  Nascimento
Sanchez. (destaques originais)

b) Que a nulidade a que se refere o item anterior seja
operada  com  efeitos  ex  tunc,  ou  seja,  retroativos
diante da lesividade ao interesse público e possível
maculação de certame licitatório em curso.  (destaques
originais)

No  mais,  inobstante  a  manifestação  desta
Procuradoria Geral do Município, deve ser atendado que a
decisão final quanto a anulação do ato administrativo em
questão,  no  caso  o  Alvará  de  Saúde  n.  09756,  é  de
competência da autoridade máxima da Secretaria Municipal
de Saúde, já que cabe a este Órgão a orientação jurídica
sobre  o  tema,  sendo  o  Parecer  de  caráter  opinativo.
(grifamos)

Com relação à manifestação da Autoridade competente para
reconhecer a nulidade do ato, a mesma manifestou-se em 21.08.2019, nas
fls. 989, no seguinte sentido: 

Retificando o despacho às fls. 987, acolhemos o
Parecer n. 59/GAB/PGM/2019, em conformidade com o art.
105  da  Lei  Orgânica  do  Município  de  Porto  Velho
combinado com o art. 28 da Lei Complementar n. 009/2000,
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 indicações
da causa da divergência. 

No oportuno, informamos a essa Superintendência
que enviamos Memorando n. 144/GAB/SEMUSA, determinando a
nulidade Licença Sanitária emitida em favor da Empresa
BRASIL INDUSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI. 

(…) 

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
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Os autos retornaram a esta Pregoeira em 28.09.2019, com o
Despacho da Superintendente Municipal de Licitações de fls. 994/997, o
qual concluiu, com fundamento no Parecer n. 59/GAB/PGM/2019 de fls.
957/974 e na deliberação final proferida pela Secretaria Municipal de
Saúde  às  fls.  989  pela  inabilitação  da  empresa  BRASIL  INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA EIRELI-ME, e adoção in continenti das medidas cabíveis para
continuidade regular do feito, vejamos:

“(…) Por fim, a Divisão de Vigilância, Licenciamento e
Risco Sanitário – DVISA, emitiu novo Parecer Técnico
Sanitário,  de  fls.  983  a  986,  refutando  todas  as
alegações até então exaradas, mantendo a legalidade do
respectivo alvará e seu ato de emissão.

Ato contínuo, a Autoridade Máxima da SEMUSA ratificou o
Parecer  Técnico  Sanitário  supracitado,  fl.  987,
todavia,  manifestando  verbalmente  seu  interesse  em
rever  seu  posicionamento,  na  data  de  15/08/2019
solicitou a devolução dos autos à Secretaria de Origem
para nova manifestação, o que foi deferido ao verso da
fl. 987 dos autos por esta Superintendência.

Em  seguida,  em  concordância  ao  Parecer  n.
59/GAB/PGM/2019 o qual declarou a nulidade da Licença
Sanitária emitida em favor da Recorrida, conforme fls.
988  e  989,  a  SEMUSA  retificou  o  seu  posicionamento
declarando a nulidade do Alvará Sanitário com a devida
comunicação  ao  setor  competente  para  ciência  e
providências cabíveis.

Diante de todo o exposto, defronte a deliberação final
proferida  pela  Autoridade  Máxima  da  SEMUSA  em
convergência  ao  Parecer  Jurídico  nº  59/GAB/PGM/2019
declarando a nulidade da Licença Sanitária emitida em
favor da empresa BRASIL INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA ERELLI-
ME,  com  efeitos  ex  tunc,  o  que,  portanto,  impacta
diretamente  em  sua  habilitação  no  presente  certame
licitatório, remeto os autos à V. Senhoria para, na
qualidade  de  Pregoeira  responsável  pela  condução  do
certame,  proceda  à  inabilitação  da  empresa  ora
Declarada  Vencedora  e  adote  incontinenti  as  medidas
cabíveis à continuidade regular do feito.”

Ante  o  exposto,  considerando  a  nulidade  do  documento
(Alvará) e os efeitos dela gerados, tal como manifestado pela PGM e
acatado pela Secretária Municipal de Saúde, em 30.08.2019, consoante a
manifestação de fls. 994/997 e 998/1000, houve inabilitação da Empresa
Recorrente. 

Considerando  que,  a  nulidade  aventada  recaiu  sobre
documento exigido para fins de habilitação no certame, bem como, a fase
em que o Pregão se encontrava, não tendo havido qualquer circunstância
relacionada a atos ou fatos ocorridos no procedimento licitatório, em
continuidade aos atos indispensáveis à conclusão do certame, após a
inabilitação da Empresa Brasil, houve a regular convocação das Empresas
remanescentes nos Lotes licitados. 
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Para tanto, no dia 30.08.2019, realizei o retorno de fases
no  Sistema  Licitações-e,  para  que  fosse  possível  a  convocação  das
Licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.

Acerca da contratação pretendida para o Lote 02 (que trata
da Unidade de Jaci Paraná), o Lote restou Fracassado, porquanto, após a
inabilitação  da  Empresa  Recorrente  e  regularmente  convocadas  as
remanescentes,  nenhuma  delas  atendeu  à  convocação  para  envio  de
documentos  de  habilitação,  razão  pela  qual  foram  inabilitadas  com
fundamento no item 8.3.3 do instrumento convocatório. 

Oportunamente, anoto que deixei de comunicar a ausência de
atendimento das convocações para o Lote 02 à Autoridade Competente para
deliberasse  acerca  da  instauração  de  processo  administrativo  para
aplicação  das  penalidades,  haja  vista  que  as  Propostas  já  se
encontravam vencidas na data das convocações. 

Quanto ao LOTE 01 (Unidades atendidas na Zona Urbana), em
04.10.2019, a empresa  ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA –
EPP, classificada em 2º lugar para o lote foi declarada vencedora, após
a  análise  dos  documentos  exigidos  no  Instrumento  Convocatório,
conforme fundamentado no DESPACHO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE PROPOSTA E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – LOTE 01 (fls. 1300/1304). 

Logo em seguida, nos termos do inciso XVIII do art. 4º da
Lei n. 10.520/2002, foi declarado aberto o prazo para manifestação de
intenção de interposição recurso administrativo.

No prazo consignado, apenas a Empresa BRASIL manifestou sua
intenção de recorrer, o que fez tempestivamente e em campo próprio do
Sistema, pelos motivos abaixo:

Data/hora Licitante Motivação

04/10/2019
14:32:89

BRASIL INDUSTRIA
ALIMENTICIA
EIRELI - ME 

intencionamos recurso com relação a nossa INA-
BILITAÇÃO, observando que existe processo tra-
mitando no TJ/RO, além da incompatibilidade 
dos atestados encaminhados pela ELLO, alvarás 
de funcionamento e sanitários divergentes, en-
tre outros pontos.

Em  10.10.2019 recebemos as Razões de recurso da Empresa
Recorrente  (fls.  1334/1365).  Intimadas  as  demais  Licitantes  para,
querendo contrarrazoar os termos do Recurso, apenas a Empresa Ello,
encaminhou suas contrarrazões, o que também o fez de forma tempestiva,
no dia 14.10.2019 conforme documentos de fls. 1378/1400.

III. Das Razões Recursais apresentadas pela Empresa  BRASIL INDUSTRIA
ALIMENTICIA EIRELI - ME

A  síntese2 das  razões  de  Recurso  foram  divulgadas  no
Portal da Prefeitura de Porto Velho e no Sistema Licitações-e para
ciência de todos os interessados, sendo que, em suma,  a recorrente
inicia  contestando  sua  inabilitação,  citando  trechos  dispostos  no
DESPACHO  DE  RESULTADO  DE  ANÁLISE  DE  PROPOSTA  E  DOCUMENTOS  DE
HABILITAÇÃO  (fls.  600/604);  no  JULGAMENTO  DE  RECURSO  ADMINISTRATIVO

2 Link: https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/recursobrasil.pdf
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(fls. 920/927); na DECISÃO HIERÁRQUICA DE RECURSO ADMINISTRATIVO (fls.
928); no Parecer Técnico Sanitário de fls. 983/986; Parecer n. 059/GAB/
PGM/2019 (fls. 957/974) e, no Despacho da Secretaria Municipal de Saúde
de fls. 987.

Segundo a Recorrente, seu Alvará Sanitário encontra-se
vigente, não havendo, até a presente data nenhuma publicação no Diário
Oficial do Município. Alega que não houve ampla defesa e contraditório,
alegando  assim que  o  processo n.  04.00270/2019 não  foi finalizado,
podendo  haver  mudança  de  entendimento  da  Procuradoria  Geral  do
Município.

Argumenta,  outrossim,  que  a  Procuradoria  do  Município
emitiu parecer sem conhecimento técnico sanitário, que foi anexado a
estes autos nas fls. 983/987, e aduz que o Parecer Técnico n. 169/2019/
NÚCLEO  DE  CONTROLE  DE  RISCO  SANITÁRIO,  expedido  do  processo  de
renovação de licença sanitária não teria a competência de deliberar
sobre a aptidão das empresas quanto ao Alvará Sanitário.

Posteriormente,  denota-se  que  a  Recorrente  pleiteia  a
reforma da Decisão exarada por esta Pregoeira quanto à Declaração de
Vencedora  da  Empresa  Recorrida,  alegando  que  a  documentação  de
habilitação da mesma teria contrariado as exigências editalícias, pois,
segundo  ela,  a  empresa  ELLO  não  comprovou  a  capacidade  técnica
operacional  e  apresenta  conflitos  de  informações  no  Alvará  de
Licenciamento e Alvará Sanitário, resumidamente destacados abaixo:

a) Os  atestados  de  capacidade  técnica  são
incompatíveis com o objeto licitado, pois serviços
esporádicos  que  não  comprovam  capacidade  de
executar serviços continuados.
b) Apresentação  de  atestados  de  atividades
desenvolvidas  violando  a  Lei  das  Contravenções
relativas a organização do trabalho.
c) Divergência  das  áreas  do  estabelecimento  no
Alvará de Funcionamento e o Alvará Sanitário.
d) Ausência de comprovação de veículo apto para
transporte de alimentos.

Conclui, solicitando que seja dado provimento ao recurso,
suspendendo  os  efeitos  de  sua  inabilitação,  bem  como  requer  a
inabilitação da Empresa ELLO COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA –
EPP e a Suspensão do presente Pregão até a reanálise da PGM no processo
administrativo n. 04.00270/2019.

Não obstante o recurso administrativo interposto perante
esta  Pregoeira,  informou  ainda,  que  tramita  perante  o  Tribunal  de
Justiça  do Estado  de  Rondônia a  interposição de  processo judicial,
Agravo  de  Instrumento  n.  0803402-09.2019.8.22.0000,  alegando  que  o
Desembargador Relator acredita que o certame está suspenso.

IV. Das Contrarrazões Recursais apresentadas pela Empresa ELLO COMERCIO
E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA – EPP
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Por sua vez, a empresa Recorrida, a ELLO, apresentou suas
contrarrazões3 ao recurso impetrado, primeiramente, enfatizando que a
Secretaria Municipal de Saúde, sob recomendação da Controladoria Geral
do  Município  e  da  Procuradoria  Geral  do  Município,  deliberou  pela
anulação  do  Alvará  Sanitário  da  empresa  BRASIL,  expedido  no  dia
27.02.2019, com efeito  ex tunc, elucidando assim que a anulação do
documento é objeto de processo diverso ao pregão, devendo o tema ser
tratado em outro processo.

Suscita  que  a  Recorrente  teve  os  pedidos  de  liminar
indeferidos no Mandado de Segurança instaurado no Processo Judicial n.
7037304-58.2019.8.22.0001, que tramita perante a 1ª Vara da Fazenda
Pública  e  no  Agravo  de  Instrumento,  nos  quais  requereu  efeitos
suspensivos contra a decisão da Secretaria Municipal de Saúde quanto à
anulação de seu Alvará de Saúde, razão pela qual entende que não deve
ter seu pedido de suspensão do certame deferido por esta Pregoeira.

Quanto a seus Atestados de capacidade técnica rebate os
argumentos da Recorrente alegando que os mesmos são compatíveis com os
serviços  licitados.  Cita  doutrina  que  entende  aplicável  e  extrai
trechos  dos  Atestados  apresentados  em  fase  de  habilitação  para
demonstrar  a  atividade  e  tempo  de  serviço  que  aduz  compatíveis,  a
exemplo dos Atestados emitidos em seu favor pela SEMED (8 meses), SEMAS
(10 meses) e TJ/RO (24 meses). 

Ainda em defesa de seus atestados, a Recorrida transcreve
trechos do Relatório de Auditória n. 518 expedito no Processo 2743/184

do TCE/RO e do Julgamento de Recurso do Ministério Público Estadual no
Pregão  Eletrônico  do  MP/RO,  em  caso  semelhante  ao  discutido  neste
recurso.

Quanto  à  alegação  da  Recorrente  acerca  da  aventada
contravenção  penal  por  exercício  ilegal  de  atividade  econômica,
argumenta que nos seus 12 anos de atividade sempre possuiu registros e
licenças condizentes com os serviços prestados, reproduzindo trechos da
normativa do CNAE para defender a improcedência das acusações.

Em  relação  à  suposta  divergência  na  metragem  entre  a
licença sanitária e a licença de funcionamento, afirma que a licença de
funcionamento compreende toda a área utilizada, inclusive o terreno e
estacionamento, contudo a licença sanitária compreende apenas a área
ocupada para os serviços de preparação dos alimentos, estoques, etc,
não  havendo  erros  ou  descumprimento  de  legislações  específicas.
Ressalta ainda, que também há divergência nas licenças da recorrente.

Acerca da ausência de  comprovação de veículo apto para
transporte de alimentos, informou que não encaminhou tais documentações
por não ter sido exigido em edital, mas de forma espontânea, em anexo
às contrarrazões, remeteu a documentação do veículo e o Certificado de
Inspeção Sanitária de Veículo de Transporte, C.I.S.V.T. nº 011/2019.

Finaliza  solicitando  que  seja  julgado  improcedente  o
Recurso Administrativo, a fim de manter sua habilitação no certame e

3 Link: 
https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/contrarrazoes_ello.pdf

4 Representação ao Pregão Eletrônico n. 012/2018/SML/PVH anulado em 2018, que visa
realizar a contratação objeto deste certame.
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alega que a motivação do presente Recurso é ato meramente protelatório,
pois, entende que a Recorrente por ser a atual prestadora do serviço
por intermédio do reconhecimento de dívidas, beneficia-se da ausência
de conclusão do certame. 

V. Das Análises

1. SUSPENSÃO DA INABILITAÇÃO DA RECORRENTE e SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO ATÉ
REANÁLISE DO PROCESSO 04.00270/2019

Preliminarmente,  é  necessário  contextualizar  que  os
principais fatos arguidos em sede de recurso quanto a este ponto não
recaem sobre circunstâncias relacionadas a atos ou fatos ocorridos no
procedimento licitatório em si, tendo sido arguida nulidade quanto ao
procedimento relativo a emissão de documento exigido em edital para
fins de habilitação (Alvará Sanitário).

Assim, denota-se que a Recorrente pleiteia a reforma da
Decisão exarada por esta Pregoeira quanto à sua Inabilitação, alegando
que a Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde
teria ratificado o documento por meio do Parecer Técnico Sanitário de
fls. 983/986, motivo pelo qual entende que certame deveria ser suspenso
até reanálise da questão por parte da Procuradoria Geral do Município.

 No entanto, o Parecer Técnico Sanitário mencionado pela
recorrente  foi  emitido  em  resposta  ao  Parecer  Jurídico  n.
59/GAB/PGM/2019,  fls.  957/974,  expedido  nos  autos  do  processo
administrativo  n.  04.00270/2019,  o  qual  foi  instaurado  pela
Procuradoria Geral do Município justamente para análise da legalidade
do Alvará Sanitário questionado.

No  caso  concreto,  importa  salientar  que  a  Secretária
Municipal  de  Saúde,  que  é  Autoridade  Competente  para  declarar  a
nulidade do ato administrativo questionado, já se manifestou nestes
autos (fls. 989) e, mesmo após a análise dos termos do Parecer Técnico
citado pela Recorrente, convergiu com a Procuradoria Geral do Município
e  determinou  a  anulação  da  Licença  Sanitária  expedida  por  aquela
Secretaria Municipal de Saúde em seu favor. 

Forçoso destacar que a questão da legalidade ou não do
Alvará  não  compete  a  esta  Pregoeira  e  nem  mesmo  a  própria
Superintendência Municipal de Licitações, isso porque, as competências
legalmente  atribuídas a  esta  SML pela  Lei Complementar  n. 654/2017
dizem respeito à operacionalização dos procedimentos licitatórios. 

Não  obstante  todos  os  fatos  alegados  pelas  partes
(Recorrente e Recorrida), entendo pertinente esclarecer também, que não
competiria a esta Superintendência a fiscalização de atos emanados pela
Secretaria Municipal de Saúde e, portanto, em que pese os argumentos
colacionados pela Recorrente no sentido de defender a legalidade do ato
atacado (Alvará), consta dos autos manifestação exarada pela Autoridade
máxima da Secretaria Municipal de Saúde no sentido de determinar a
nulidade do Alvará. 

Tal  posicionamento  da  Secretária  da  SEMUSA,  aliás,
encontra  firme  fundamentação  nas  manifestações  exaradas  pela
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Controladoria  Geral  do  Município5 e  pela  Procuradoria  Geral  do
Município6,  ambos  Órgãos  com  poderes  de  fiscalização  e  análise  da
legalidade e regularidade dos atos administrativos exarados no âmbito
do Município de Porto Velho. 

Ademais,  destaco  que  estamos  a  par  da  manifestação
judicial na Decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública,
que  ao apreciar  pedido  de liminar  formulado pela  Recorrente, assim
decidiu:

“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 (…)

Neste  ponto,  em  uma  análise  sumária,  não  se
identifica ilegalidade na decisão impugnada. 

Ainda, a analise 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.
 
Assim,  em  uma  análise  sumária,  não  se  identifica
elementos da probabilidade do direito vindicado a
possibilitar a concessão da liminar pretendida. 

Ante o exposto, indefere-se o pedido liminar.”
(grifos nossos)

Cumpre consignar também, trechos da Decisão exarada pelo
Desembargador  Relator  do  Agravo  de  Instrumento  interposto  pela
Recorrente em face da negativa da liminar pleiteada nos autos do MS
acima citado, como segue: 

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

5 Por meio do Relatório n. 07/GCGA/CGM, fls. 849/857.

6     Parecer Jurídico n. 59/GAB/PGM/2019, fls. 957/974.
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para formar no julgador a convicção de que algo, de
forma quase certa, é ou pode ser. 

(…) 
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 qual a autoridade coatora
acolheu  o  parecer  da  procuradoria  municipal  para
declarar nulo o Alvará de Saúde.

No contexto em que se revela os fatos, não há como esta
Pregoeira, no desenvolvimento de seu mister, deixar de dar cumprimento
a atos exarados por outras pastas, sob pena de praticar ato ilegal,
notadamente  porque,  de  acordo  com  a  Súmula  473  do  STF,  compete  à
Administração a revisão de seus atos quando eivados de ilegalidade,
portanto, até que advenha outra manifestação em sentido oposto, acato o
posicionamento da SEMUSA, para manter a inabilitação da Recorrente. 

O  posicionamento  acima  leva  em  consideração  ainda  a
necessidade de atendimento a demandas inadiáveis da Administração, as
quais serão supridas pela contratação decorrente deste Pregão, o que
demanda celeridade dos trabalhos necessários à conclusão deste certame,
bem como, em face da ausência de requisitos que nos permitam discordar
ou  rever  o  posicionamento  da  Secretária  Municipal  de  Saúde,  com
fundamento  nos  princípios  da  Legalidade  e  Supremacia  do  Interesse
Público. Ressaltando que o Tribunal de Justiça Estadual pode a qualquer
momento rever seu posicionamento e conceder liminar a Recorrente, caso
observe possível prejuízo ao licitante.

Lado  outro,  acerca  da  alegação  de  que  houve  erro  na
tramitação  dos  autos,  saliento  que  o  Parecer  Técnico  emitido  pela
DVISA,  submetido  à  Secretária  de  Saúde  por  meio  do  Memorando  n.
102/DVS/GAB/SEMUSA, datado de 09.08.2019 (fls. 982/986) e que, motiva o
pedido de nova submissão dos autos à Procuradoria Geral do Município,
não foi ignorado pela Autoridade Competente para determinar a anulação
do Alvará, conforme pode ser claramente verificado dos autos, por meio
do  Despacho  de  fls.  989,  dado  de  21.08.2019,  por  meio  do  qual  a
Secretária Municipal de Saúde exara determinação de Anulação do Alvará
da Recorrente sendo expedido posteriormente ao Parecer Técnico citado. 

Além disso, consigno que a nulidade do Alvará é objeto de
análise em autos distintos do procedimento licitatório, o qual seguiu e
tem seguido todos os trâmites estabelecidos no âmbito desta Prefeitura,
esclarecendo-se  desde já  que  os autos  serão submetidos  novamente à
Procuradoria Geral do Município, por ocasião da necessária análise pós
licitatória, exigida para fins de Homologação do certame. 

Por  fim,  quanto  a  pontos  suscitados  pela  Recorrente
acerca de atos praticados até o dia 13.06.20197, registro que os mesmos
foram objeto de análise e devidamente respondidos por meio de Decisões

7 Data  do  julgamento  do  Recurso  interposto  pela  ELLO,  com  análises  das  razões  e
contrarrazões.
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exaradas nos autos8,  não havendo razão para retornar a questões já
enfrentadas no Recurso anterior. 

Pelo exposto, visando o atendimento do legítimo interesse
público,  indefiro o pedido de suspensão do certame para aguardar o
julgamento  do  processo  n.  04.00270/2019,  haja  vista  ausência  de
previsão legal para tanto, motivo pelo qual, os autos deverão seguir
sua regular tramitação. 

Assim, agindo nos limites de minhas atribuições, atenta
às manifestações exaradas nos autos, julgo improcedente o recurso nesse
ponto. 

2. DA INABILITAÇÃO DA RECORRIDA POR DESCUMPRIMENTO DE EDITAL

a. POR NÃO APRESENTAR HABILITAÇÃO TÉCNICA COMPATÍVEL AO OBJETO

No mérito recursal, após detida análise dos argumentos
expendidos pela Recorrente, tem-se que o pondo nodal a ser objeto de
enfrentamento  por  esta  Pregoeira  diz  respeito  à  capacidade  técnica
operacional da Recorrida, devido a alegação de serem incompatíveis os
atestados de capacidade técnica com o objeto licitado, por entender que
serviços  esporádicos  não  comprovam  capacidade  de  executar  serviços
continuados. Aduzindo ainda, que as atividades foram prestadas pela
Recorrida em violação a Lei das Contravenções relativas a organização
do trabalho.

Vejamos, para fins de  Qualificação Técnica a Recorrida
apresentou na fase habilitatória 19 Atestados de Capacidade Técnica,
todos  confirmando  a  prestação  de  serviços  de  fornecimento  de
alimentação/refeição. 

Nesse  sentido,  o  Tribunal  de  Contas  da  União  tem
entendimento jurisprudencial de que: “Os atestados devem mostrar que o
licitante  executou  obras  parecidas,  e  não  iguais,  em  quantidade  e
prazos compatíveis com aquela que está sendo licitada. Quaisquer outras
exigências que limitem a competitividade são vedadas.”9

Acerca da exigência contida em Edital, destaco que o item
10.4.1  dispôs  que  as  Licitantes  deveriam  comprovar  a  qualificação
técnica por meio de “Atestado de Capacidade Técnica, exclusivamente em
nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprovassem a execução de serviços, compatíveis com o
objeto licitado”. 

Pode-se  resumir  o  objeto  da  Licitação  como  sendo  a:
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. 

8 Julgamento de Recurso - fls. 920/927 e Decisão Hierárquica de Recurso Administrativo
de fls. 928.

9 Jurisprudência do TCU, Acórdão 1140/2005-Plenário (Grifo nosso)
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No  caso,  observa-se  que  constam  dos  documentos
encaminhados  pela  Empresa  Recorrida atestados  de  capacidade  técnica
aptos  a  atender  ao  instrumento  convocatório,  sendo  que  dentre  os
referidos documentos, destaca-se pelo menos 3 (três) Atestados que de
forma clara, referem-se a fornecimentos de almoço e jantar por meio do
sistema “self-service”. Aludidos atestados são: 

• Atestado  de  Capacidade  Técnica  data  de
28.03.2018,  e  Declaração  n.
157/2019/DIACOM/DEPAD/SA/SGE/PRESI/TJRO  data  de
10.04.2019,  ambos  expedidos  pelo  Tribunal  de
Justiça do Estado de Rondônia.
• Atestado  de  Capacidade  Técnica  data  de
06.02.2012, expedido pela Secretaria Municipal de
Educação – SEMED.
• Atestado  de  Capacidade  Técnica  data  de
02.03.2015, expedido pela Secretaria Municipal de
Assistência Social.
• Atestado  de  Capacidade  Técnica  data  de
02.02.2012, expedido pela Secretaria Municipal de
Educação – SEMED.

Destacando-se,  dentre  eles,  o  Atestado  de  Capacidade
Técnica,  assinado  em  20.03.201810 e  a  Declaração  n.
157/2019-DIACOM/DEPAD/SA/SGE/PRESI/TJR,  datada  de  10.04.2019,  ambos
expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e referentes
ao Contrato n.  037/201711, cujo objeto descrito é o fornecimento de
refeições  (almoço/jantar)  no  sistema  self  service,  com  vigência
iniciada em maio de 2017 até a presente data12. 

Como visto, não há que falar em descumprimento editalício
por parte da documentação atacada pela Recorrente, mormente pelo fato
de que o Edital de Licitação não exigiu parcelas de relevância nem
comprovação de período mínimo de fornecimento que justificassem conduta
diversa da aceitação dos atestados apresentados. 

Nesse  passo,  urge  ressaltar  que,  o  que  se  busca  na
Licitação  é  a  Proposta  que,  atendendo  ao  instrumento  convocatório,
demonstre-se a mais adequada a satisfação do interesse público. Assim,
não verifico procedência no quanto alegado pela Recorrente acerca dos
atestados de capacidade técnica. 

Por outro lado, acerca da alegação de que a Recorrida
teria exercido até o ano de 2018 as atividades dispostas nos atestados
de  capacidade  técnica  de  forma  irregular,  sopesando  que  refoge  às
atribuições  desta  Pregoeira  à  manifestação  quanto  aos  fatos,  e
considerando  a  ausência  de  clareza  de  quais  teriam  sido  as  normas
infringidas  e os  Órgãos  competentes para  fiscalização, deixo  de me

10 Período posterior a alegação de eventual infringência no exercício das atividades
exercidas pela recorrida.

11  Cuja cópia extrai do Portal da Transparência do TJ/RO e juntei nas fls. 1.415/1.422.
12 Durante a análise das peças recursais, decide realizar diligência junto ao TJ/RO,

para  obter  informações  acerca  do  Atestado  de  Capacidade  Técnica  e  execução  do
serviço, por meio do telefone n.(69) 3217-1396, confirmando com o servidor Sidnei, a
execução satisfatória dos serviços do contrato n. 37/2017, de 2017 até a presente
data.
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manifestar sobre os fatos, sugerindo à Recorrente que comunique-os às
Autoridades competentes para fiscalização, registrando desde logo que
não houve apontamento quanto a eventual descumprimento pela Recorrente
que legislação/norma que pudesse impedir a atuação da Empresa para o
objeto licitado, o que poderia afastá-la do certame, tal como ocorreu
com a Recorrente. 

Face ao exposto,  julgo improcedente  o recurso quanto a
este item. 

b.  POR APRESENTAR ALVARÁ DA  VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVERGENTE AO
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

A Recorrente solicita que seja realizado diligências para
verificar  a  divergência  acerca  da  Área  utilizada/ocupada  entre  a
Licença de Funcionamento Anual n. 3143/2018 e a Licença Sanitária n
02920/2011 da Recorrida.

Pois bem, considerando que o Instrumento Convocatório não
exige  metragens  mínimas  de  áreas  em  nenhum  dos  documentos
habilitatórias,  inclusive  nas  referidas  licenças,  considera-se
desnecessária a realização de diligências para fins de habilitação no
certame, pois caso a empresa possua apenas a menor metragem indicada,
ou seja, a informada na Licença Sanitária, as exigências editalícias
continuam sendo atendidas.

No mais, limitando-me apenas às exigências editalícias,
observo que a documentação apresentada pela Recorrida atendeu o exigido
no item 10.3, ‘a’ do Edital (inscrição municipal), autenticada por meio
do sítio eletrônico da  www.semfazonline.com, bem como, o exigido no
item 10.4.2 do Edital (Licença Sanitária), autenticada em diligência
junto à Secretaria Municipal de Saúde, não tendo sido apontada nenhuma
situação que ensejasse a realização de diligências para esclarecer o
conteúdo dos documentos.

Aliás,  razão  assiste  à  Recorrida,  verifica-se  que  nem
mesmo  o Alvará  da  Empresa Recorrente  (Brasil) não  possuía metragem
idêntica  em  ambos  os  documentos  por  ela  apontados  (Licença  de
Fundamento Anual n. 4595/2018 fls. 635 e Alvará de Saúde n. 09756 fls.
653), o que também não motivou sua inabilitação no certame, que somente
ocorreu exclusivamente em razão das questões relacionadas a legalidade
do próprio Alvará. 

Desta forma, conforme já esclarecido, neste certame não
há necessidade de realizar diligências junto as Secretarias de Fazenda,
nem  a  de  Saúde  deste  Município  para  confirmar  o  tamanho  do
estabelecimento, por  não  configurar  infringência  ao  Instrumento
Convocatório. 

Ademais,  consigno  que  independente  da  decisão  neste
certame,  comunicaremos  de  ofício  a  SEMFAZ  e  a  SEMUSA  sobre  as
divergências  nas  metragens  dos  estabelecimentos  da  Recorrente  e  da
Recorrida, pois caso seja uma falha, haja vista que o tema interessa a
tributação  municipal  e  as  taxas  da  divisão  sanitária  municipal,  a
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Administração poderá adotar medidas que sanei os documentos para que os
cofres públicos não seja penalizado.

c. POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA O TRANSPORTE DE
ALIMENTOS

A Recorrente alega que a Recorrida não apresentou nenhuma
documentação  legal,  que  comprove  a  autorização  para  transportar
alimentos, que seria o objeto da contratação.

Em resposta, a Recorrida informou que não encaminhou tais
documentos por não ser exigido em edital, mas de forma espontânea,
anexada  as contrarrazões,  encaminhou  a documentação  do veículo  e o
Certificado de Inspeção Sanitária de Veículo de Transporte C.I.S.V.T.
nº 011/2019.

Frise-se que não é exigência no Instrumento Convocatório
para fins de habilitação qualquer documento referente ao veículo que
transportará  as  refeições,  sendo  o  Transporte  uma  das  cláusulas
contratuais que deverá ser respeita nos termos do item 8.3 da Minuta do
Contrato e Decreto nº 11.768, de 26.08.2010.

Resumindo,  o  edital  é  a  lei  interna  da  licitação  e
somente  pode  ser  exigido  dos  licitantes  o  que  se  encontra  nele
previsto, sob pena de lesão ao princípio da vinculação ao instrumento
convocatório e ao princípio da segurança jurídica. 

Portanto,  julgo  improcedente  o  recurso  quanto  a  este
item. 

VI. DA DECISÃO: 

Ante  ao  exposto,  face  aos  argumentos  expedidos  pela
recorrente e analisadas as contrarrazões encaminhadas, decido CONHECER
O RECURSO interposto pela empresa BRASIL INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI-
ME, por preencher os requisitos de admissibilidade para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, com fundamento nos princípios constitucionais e
licitatórios,  em  especial  a  Vinculação  do  Instrumento  Convocatório,
Legalidade e Supremacia do Interesse Público, mantendo-se nos mesmos
termos a Decisão que  Declarou Vencedora do LOTE  01 a empresa ELLO
COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA – EPP.

Como  consequência  da  manutenção  da  Decisão  Recorrida,
submeto  os  autos  devidamente  instruídos,  para  Decisão  em  grau
Hierárquico pela Superintendente Municipal de Licitações, de acordo com
o disposto no item 11.5.2 do Edital. 

Porto Velho, 23 de outubro de 2019. 

JANÍNI F. TIBES
Pregoeira – SML
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