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

Proc. 08.00448/2018
Fls._______________
Visto: ____________

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 ELLO COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA – EPP, inscrita no
CNPJ sob o n. 08.821.893/0001-48, Sediada na Av. Tiradentes, n. 2968,
bairro Embratel, Porto Velho – RO, em face do ato de Declaração de
Vencedora  da  Empresa  BRASIL  INDÚSTRIA  ALIMENTÍCIA  EIRELI-ME,  já
qualificada  nos  autos, pelos  motivos que  narra  em sua  manifestação
recursal (fls. 753 a 756). 

Registro  que  as  razões  e  contrarrazões  de  recurso
encontram-se autuadas nas fls. 753 a 756 e 771 a 790, respectivamente,
e encontram-se disponíveis no campo documentos do Sistema Licitações-e
e no Portal da Prefeitura de Porto Velho, no link 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);
(...) 
11.3. Não  serão  conhecidas  as  impugnações  e  os
recursos  apresentados  fora  do  prazo  legal  e/ou
subscritos  por  representante  não  habilitado
legalmente  ou  não  identificado  no  processo  para
responder pelo proponente; 
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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.

Antes  de  adentrar  o  mérito,  cumprindo  as  formalidades
legais, consigno que o Recurso Administrativo da Empresa ELLO COMERCIO
E  SERVIÇOS  DE  ALIMENTAÇÃO  LTDA  –  EPP,  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
20.03.2019 considerando a data de acolhimento do recurso no Sistema.
Ocorre que, a despeito de constar de forma clara no item 11.5.1. do
instrumento convocatório a necessidade de observância do horário de
expediente desta Superintendência (de 08h as 14h), a Recorrente somente
encaminhou suas razões às  20h42min, dia  20.03.2019, consoante espelho
de  e-mail  de  fls.  759 e,  portanto,  intempestivamente,  à  luz  das
disposições editalícias. 

Nada obstante, em que pese a intempestividade certificada
acima, tendo em vista a presença dos pressupostos recursais, ou seja,
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, na manifestação de
intenção de  recurso no Sistema, sopesando  que o envio de  razões é
faculdade da recorrente, visando conferir maior transparência aos atos
praticados no certame, considerei pertinente que fossem recebidas e
processadas as razões. 

Nesse  sentido,  o  Poder  Judiciário,  ao  enfrentar  a
questão, já pacificou entendimento no sentido que o envio de razões de
recurso é faculdade da Licitante Recorrentes, senão vejamos: 

ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  JUSTIÇA  FEDERAL.
CONTRATAÇÃO  DE  SUPORTE  TÉCNICO  EM  INFORMÁTICA.
PREGÃO PRESENCIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. ART. 4º,
XVIII, DA LEI Nº 10520/02. ART. 11, XVII, DO DECRETO
Nº 3555/00. RAZÕES APRESENTADAS INTEMPESTIVAMENTE.
A  intenção  de  recorrer  deverá  ser  manifestada  de
forma imediata e motivadamente, em sessão, assim que
proclamado o vencedor, após o que será concedido o
prazo  de  3  dias  para  apresentação  das  razões
recursais. Isto que dizer que a empresa interessada,
verbalmente,  interporá  o  seu  recurso  contra  a
decisão  do  Pregoeiro  e  dirá  o  motivo  da  sua
discordância.  O prazo de 3 dias concedido após a
interposição  do  recurso  servirá  tão  somente  para
formalizar a complementação das razões recursais. O
Decreto 3555/000 (…) não tratou a apresentação das
razões  escritas,  no  prazo  de  3  dias,  como  uma
obrigação do recorrente e sim como uma faculdade.
(TRF-5 – Primeira Turma. Mandado de Segurança: MSTR
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96362 AL 2006.05.00.07097-8. Relator: Desembargador
Federal César Carvalho. DOU 15.04.2008)

De igual modo, a doutrina tem orientado no mesmo sentido,
conforme  escólio  dos  especialistas  abaixo  citados:  

Quando o sujeito manifestar sua discordância contra
a decisão do pregoeiro, estará interpondo o recurso.
Vale dizer, o recurso interpõe-se verbalmente. Assim
o é porque a ausência de qualquer outra manifestação
posterior  do sujeito não prejudica  o interessado.
Assegura-se-lhe  o  prazo  de  três  dias  para
apresentação das razões, mas essa previsão retrata
uma simples faculdade – mais precisamente, trata-se
e  um  ônus  impróprio  (para  utilizar  uma  categoria
desenvolvida pela Teoria Geral do Processo).  Se o
sujeito não encaminhar razões no prazo de três dias,
a  única  consequência  será  a  avaliação  do  recurso
tendo em vista exclusivamente as razões enunciadas
verbalmente.  (JUSTEN  FILHO,  Marçal.  Pregão
(cometários  à  legislação  do  pregão  comum  e
eletrônico).  4. ed. São Paulo:  Dialética, 2005,p.
154.)

Exercida  a faculdade recursal, nos  termos vistos,
pode o licitante (note-se que ele não está obrigado
a  tanto)  fazer  uso  do  oferecimento  das  razões
respectivamente, Ou seja,  interposto o recurso, ao
licitante é dada a faculdade de ofertar razões (…) O
licitante pode ou não apresentá-las. E  a sua falta
não exime a Administração Pública do processamento
do recurso. Ou seja, não será pela falta de razões
recursais que o licitante não terá o seu recurso
apreciado, conhecido e provido, se o caso. (SANTANA,
Jair Eduardo. Recurso no pregão – parte II. Revista
O Pregoeiro. Curitiba. Abril 2007. p. 12)

b. o licitante manifesta intenção de recorrer, mas
no  prazo  legal  não  ingressa  com  as  razões  de
recurso.
Nessa hipótese o direito de recorrer não decaiu. Ao
apresentar  a  motivação  na  sessão,  o  recorrente
externou  o  seu  inconformismo.  Deve  o  pregoeiro,
mesmo  que  no  prazo  legal  não  sejam  juntadas  as
razões,  examinar  a  questão  e  decidir
fundamentadamente. (FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby.
Sistema de Registro de Preços e Pregão Presencial e
Eletrônico.  2. ed. Belo Horizonte:  Fórum, 2007.p.
693-694)

Há que se sopesar,  por fim, que a  Administração deve
avaliar cada caso concreto com ponderação e racionalidade, em estrita
convergência com os princípios constitucionais, incluindo o direito ao
contraditório/petição. Por tais motivos, decidi conhecer do Recurso da
Empresa ELLO COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA – EPP. 
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Regularmente  intimadas  para,  querendo  apresentar
contrarrazões, a Recorrida encaminhou sua contestação aos termos da
Recorrente tempestivamente, conforme documentos de fls. 771 a 790. 

II. Dos fatos

De acordo com o que previa o Edital de Licitação, em 28
de fevereiro de 2019, no horário designado no instrumento convocatório,
foram abertas as Propostas e realizada a disputa de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico em epígrafe.

Após o encerramento da disputa, tal como preconizado no
Edital, a Empresa BRASIL INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI-ME, classificada
em primeiro lugar na fase de lances para os dois lotes licitados neste
certame, foi convocada ao envio de Documentos de Habilitação e Proposta
de Preços ajustada ao lance final.

Seguindo a regular tramitação dos processos licitatórios
no  âmbito  desta  Superintendência,  após  o  recebimento  tempestivo  da
documentação requerida e, procedida análise preliminar, os autos foram
remetidos à Assessoria Técnica Especializada – ATESP/SML, para análise
dos documentos contábeis. 

Consoante  Parecer  Contábil  n.  022/2019 (Fls.  568),  a
Recorrida  foi  considerada  apta  e  qualificada  economicamente  à
contratação pretendida nos autos, à luz das exigências editalícias.

Em  vista  disso,  após  a  análise  dos  demais  aspectos
exigidos em Edital e na legislação, conforme DESPACHO DE RESULTADO DE
ANÁLISE DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO,  disponibilizado no
Portal de Compras desta Prefeitura1 e anexado aos autos nas fls. 600 a
604 em data e horário previamente consignado no Sistema, a Empresa
BRASIL INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI-ME, foi Declarada Vencedora para
ambos os Lotes licitados neste Pregão, ocasião em que foi aberto prazo
para manifestação de intenção de interposição recurso administrativo,
nos termos do inciso XVIII do art. 4º da Lei n. 10.520/2002. 

No prazo consignado, apenas a Empresa  ELLO COMERCIO E
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA – EPP  manifestou, tempestivamente e em
campo próprio do Sistema, intenção de recorrer, pelos motivos abaixo:

Data/hora Licitante Motivação

14/03/2019
14:26:28

ELLO COMERCIO
E SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO
LTDA – EPP

Manifestamos intenção de recurso contra deci-
são de habilitação da licitante declarada 
vencedora em virtude de documento sanitário 
não condizente com os preceitos normativos, o
que será articulado por ocasião da peça re-
cursal.

Diante desse contexto, promovi as convocações de estilo,
nos termos abaixo:

Data/horário Mensagem da Pregoeira

1 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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14/03/2019
14:19:30

Senhores Licitantes, comunico que houve declaração de
vencedor no presente certame e foi aberto o prazo para
interposição  de  eventuais  recursos  administrativos,
conforme estabelecido na legislação e no Edital, até as
10h00m (horário DF) do dia 15.03.2019 (amanhã). Atenci-
osamente, a Pregoeira (telefone para contato: 69 3901-
3639)

15/03/2019
13:10:23

Senhores  licitantes,  considerando  que  a  empresa  ELLO
COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA EPP, interpôs
recurso tempestivamente no Sistema, com fundamento no
item 11.2.2 do Edital, concedemos o prazo de 03 (três)
dias para apresentar as razões de recurso. Ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, queren-
do, apresentar contrarrazões em igual prazo iniciado no
término do prazo para o recorrente. Ressaltamos ainda,
que os autos permanecem com vista franqueadas aos inte-
ressados, mediante a comparecimento à recepção da SML.
Att, Janini Tibes, Pregoeira (69 3901-369)

Em vista da Recorrente ter enviado suas razões de recurso
(fls. 757 a 770), recebida por esta Pregoeira conforme justificado na
presente,  as  demais  Licitantes  foram  intimadas  para,  querendo,
contrarrazões os termos do recurso:

Data/horário Mensagem da Pregoeira

21/03/2019
11:34:21

Senhores Licitantes, considerando que a Empresa Recor-
rente  apresentou  as  razões  do  recurso  administrativo
intempestivo, haja vista o item 11.5.1 do Instrumento
Convocatório, todavia em face da motivação protocolada
no Sistema no dia 14/03/2019 tempestiva, em conformida-
de com o subitem 11.2. do Edital. Desta forma, as ra-
zões estão disponibilizada no Sistema e no Portal de
Compras desta Prefeitura, para ciência dos demais lici-
tantes. Assim, em conformidade à mensagem registrada no
campo geral do Sistema do dia 15/03.2019, estando em
curso o prazo para envio das contrarrazões de eventuais
interessadas. Ressaltamos ainda, que os autos permane-
cem com vista franqueadas aos interessados, mediante a
comparecimento à recepção da SML. Att, Janini Tibes,
Pregoeira (69 3901-369)

Apenas a Empresa  BRASIL INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI-ME
encaminhou contrarrazões, conforme fls. 771 a 790. 

III. Das Razões Recursais apresentadas pela Empresa  ELLO COMERCIO E
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA – EPP

Preliminarmente, necessário contextualizar que os fatos
arguidos  em  sede  de  recurso  não  recaem  sobre  circunstâncias
relacionadas a atos ou fatos ocorridos no procedimento licitatório em
si,  tendo  sido  arguida  eventual  nulidade  quanto  ao  procedimento
relativo a emissão de documento apresentado pela Licitante Declarada
Vencedora.
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Assim, denota-se que a Recorrente pleiteia a reforma da
Decisão exarada por esta Pregoeira quanto à Declaração de Vencedora da
Empresa  Recorrida  alegando  a  existência  de  nulidade  na  emissão  do
Alvará Sanitário da Empresa BRASIL INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA – EPP. 

Registra-se  que  tais  informações  somente  vieram  a
conhecimento  desta  Pregoeira  em  razão  do  Recurso  ora  analisado,
cumprindo relatar que não se verificou de imediato, no curso da análise
do documento entregue pela Recorrida e objeto de impugnação (Alvará
Sanitário) qualquer irregularidade que ensejasse sua inabilitação. 

Ocorre  que,  segundo  a  Recorrente,  a  empresa  BRASIL
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI-ME tentou protelar a licitação por meio de
impugnação ao Edital, uma vez que, de acordo com as informações da
Recorrente, a mesma não teria o licenciamento sanitário exigido para
fins de habilitação.

Aduz  ter  havido  supostas  irregularidades  no  processo
administrativo  n.  08.09753/2017, deflagrado  no  âmbito  da  Secretaria
Municipal de Saúde para emissão/renovação de Alvará de Saúde na Divisão
de  Vigilância  Sanitária  Municipal  da  Empresa  BRASIL  INDUSTRIA
ALIMENTÍCIA EIRELI. 

Argumenta,  outrossim,  que  o  Alvará  Sanitário  expedido
pela SEMUSA em favor da empresa BRASIL INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI-ME,
foi exarado de forma equivocada uma vez que somente se expede “Alvará
Sanitário” no primeiro Licenciamento, sendo que os demais (renovação)
devem ser nominados de Licença Sanitária. 

Além  disso,  elenca  outros  problemas  na  emissão  do
documento  atacado,  dentre  eles,  que  o  pedido  de  renovação  pela
Recorrida  teria  ocorrido  após  o  vencimento  do  documento  (Alvará
Sanitário) e, por este motivo, não poderia ter havido a emissão de novo
alvará sob a alegação e o fundamento de que a expedição se deu por
decurso de prazo na tramitação do processo no âmbito da SEMUSA. 

Aponta  ainda  que,  o  parecer  emitido  pela  técnica  Ana
Paula Severiano do Nascimento Sanchez, nos autos do processo de Alvará
concluiu  pela  inaptidão  da  Recorrida,  tendo  em  vista  diversas
exigências  sanitárias  a  serem  providenciadas  pela  empresa  antes  de
obter o alvará, aduzindo ainda que o servidor que autorizou a emissão
não possui a competência para tal ato. Por fim, afirma que não consta
dos  autos  a  segunda  via  do  alvará  emitido,  o  que  afronta  a
regulamentação do ato. 

Destaca  documentos  do  referido  processo  de
concessão/renovação  de  alvará  no  âmbito  da  Vigilância  Sanitária
Municipal e cita legislação sanitária, ressaltando que, após a empresa
ser considerada inapta (cita pareceres do dia 13.02.2019 e 27.02.2019),
foi emitido alvará de saúde de forma irregular, na véspera da disputa
(dia 27.02.2018), sob a fundamentação de direito por decurso do prazo.

Conclui,  solicitando  que  a  empresa  BRASIL  INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA EIRELI-ME seja declarada inabilitada, pois o licenciamento
com CNAE de alto risco, exigido para fins de habilitação no certame
padece de vícios em sua emissão e, por estes motivos, requer o retorno
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da  fase  de  aceitação  de  proposta  e,  consequente  convocação  dos
licitantes subsequentes.

Não obstante o recurso administrativo interposto perante
esta Pregoeira, informou que foi protocolizado pedido de anulação do
ato administrativo de expedição do alvará de saúde apresentado pela
recorrida, junto à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA e notificou a
Controladoria  Geral  do  Município  –  CGM,  para  que  apurasse  as
ilegalidades apontadas. 

IV. Das Contrarrazões Recursais

Por  sua  vez,  a  empresa  Recorrida  BRASIL  INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA  EIRELI-ME apresentou  suas  contrarrazões2 ao  recurso
impetrado, nos seguintes termos: 

Em sua peça recursal intempestiva, a empresa ELLO
COMÉRCIO,  já  inicia,  ditando  quem  pode  ou  não
impugnar o instrumento convocatório:

“A  recorrida  antecedentemente  à  fase  de  lances
apresentou impugnação ao instrumento convocatório,
não  obtendo  êxito.  Contudo  tal  impugnação
possivelmente possuía o fito de adiar o certame em
comento,  uma  vez  que  a  recorrida  não  possa  o
licenciamento  sanitário  exigido  para  fins  de
habilitação,  este  se  encontrava  em  fase  de
processamento administrativo.”

Esse trecho da peça recursal intempestiva da empresa
ELLO  nos  causou  surpresa,  visto  que  o  objeto  na
nossa  impugnação  era  claramente  dar  mais
transparência  a  formação  de  preços  e  incluir  o
instituto  da  repactuação  contratual  no  contrato
oriundo do objeto do edital. (…)
Salutar observar que recorrente ELLO, também teria o
DIREITO de impugnar o instrumento convocatório, mas
não o fez, aceitando todas as cláusulas do edital,
inclusive  sobre  a  qualificação  técnica  a  ser
apresentada pelas empresas licitantes. (…)
Vejamos que a empresa ELLO não pode querer mudar as
regras do edital, se o edital exigia o Alvará de
Funcionamento de Saúde, e a empresa contrarrazoante
o  apresentou  tempestivamente,  não  cabe  qualquer
outro  questionamento.  Ressaltando  que  não  houve
impugnação ao edital por parte da recorrente.

A recorrente cita irregularidades no funcionamento
de um órgão fiscalizador; sem entrar no mérito das
alegações  emotivas da recorrente, mas  buscando de
forma pedagógica, demonstrar se a empresa tem algum
questionamento a fazer, que o faça de forma legal e
com  o  ato  processual  correto  pois  além  de  ser
intempestiva sua peça recursal, a mesma também tem
seu aspecto lógico precluso, em razão da prática do
ato  incompatível  o  que  se  pretende  praticar,  ou

2 As íntegra das Contrarrazões foram publicadas no Sistema do Licitações-e e no Portal 
de Compras da Prefeitura.
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seja, este momento como é comum a todas as empresas
que  participam  de  licitações,  seriam  apresentar
razões  pertinentes  a  documentação  ou  planilha
divergentes ao exigido no instrumento convocatório,
fato este que em nenhum momento a empresa o faz na
peça recursal apresenta intempestiva.

Apenas a título de espanto, a recorrente, reclama
que o documento emitido pelo órgão fiscalizados foi
objeto de forma célere:

“só pode levar a crer que o alvará foi expedido de
forma muito célere e voltando preceitos legais.”

A  recorrente  também  cria  uma  situação  de
entendimento  próprio  e  inconsistente  aos  fatos,
senão, vejamos o PARECER TÉCNICO Nº 0169/2019/NÚCLEO
DE CONTROLE DE RISCO SANITÁRIO (anexo II), em nenhum
momento  ANULA  o  alvará  apresentado  pela
contrarrazoante, cita apenas que foram verificadas
algumas inconsistências passíveis de correção.

A CONTRARRAZOANTE é uma empresa séria, que buscando
uma participação impecável no certame, preparou sua
documentação  e  propostas  em  rigorosa  conformidade
com  as  exigências  do  edital,  provando  sua  plena
qualificação  para  esse  certame,  conforme  exigido
pelo  edital,  tendo  sido,  portanto,  considerada
habilitada, classificada e posteriormente declarada
vencedora do presente processo. E como tal, levando
em  consideração,  o  que  o  recorrente  manifestou
mediante  razões  ao  recurso,  e  buscando  sempre  a
transparência nos sues atos praticados.
(…)
Portanto, os argumentos apresentados pela Recorrente
não sustentam a tese de que esta Recorrida, empresa
atuante e competente no mercado há anos, não possui
a  correta  habilitação  técnica  apropriada  para
demonstrar a capacidade que possui em executar os
Serviços  Técnicos  Especializados  objeto  desta
licitação.

Finaliza  solicitando  que  seja  julgado  improcedente  o
Recurso Administrativo, a fim de manter sua habilitação no certame e
alega  que  a  motivação  do  presente  Recurso  mostra-se  vazia  de
fundamentação e, ao ver da Recorrida, é ato meramente protelatório. 

V. Das Análises 

Os aspectos tratados no o recurso administrativo orbitam
na esfera da Legislação Sanitária Municipal e, em face da natureza
desta  Superintendência  que,  criada  e  regulamentada  pela  Lei
Complementar  n.  654/2017,  possui  atribuições  relacionadas  à
operacionalização  dos  procedimentos  Licitatórios,  não  possui
competência para análise da legitimidade ou não de alvarás concedidos
pela SEMUSA ou Órgão a ela vinculado.

Por tais motivos, é que visando subsidiar o julgamento
desta Pregoeira, é que as contrarrazões do recurso foram submetidas à
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análise da SEMUSA, a fim de na qualidade Órgão emissor do Alvará que
causou  o  litígio,  procedesse  a  análise  e  manifestação  acerca  da
procedência ou não dos argumentos expostos no presente recurso3.

De igual sorte, tendo  em vista à denúncia  dos mesmos
fatos junto à Controladoria Geral do Município – CGM, promovi também
questionamento à CGM, na qualidade de Órgão de Controle Interno deste
Município, acerca da veracidade dos fatos e em estágio em que estaria a
apuração, se houvesse. (vide Ofício n. 225/2019-SML/PVH, de 28.03.2019,
fls. 796 a 798)

Diante deste quadro, encaminhamos a SEMUSA o Ofício n.
213/2019-SML/PVH (702/794), reiterado pelo Ofício n. 242/2019-SML/PVH
(Fls. 800), solicitando informações acerca do andamento processual, do
recurso interposto, da existência de denúncia protocolado junto aquele
Órgão, bem como que concomitantemente que seria solicitado manifestação
da CGM sobre os fatos alancados na denúncia.

Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou
no  dia  05.04.2019  o  Ofício  n.  1336/GAB/DA/SEMUSA,  conforme  fls.
802/820, por meio do qual manifestou-se no seguinte sentido: 

“Em  atenção  à  solicitação  conforme  Ofício  nº
213/2019-SML, informamos que o ALVARÁ SANITÁRIO FOI
EMITIDO CORRETAMENTE.

Esclarecemos que a Instrução Normativa 01/2015 foi
revogada com o advento da Lei Complementar nº 649,
de  5  de  janeiro  de  2017  (…),  bem  como,  foram
sancionadas outras normas específicas em relação a
Divisão de Vigilância Sanitária.
Ocorre que ao ser sancionada, a Lei Complementar nº
648/2017 toda a estrutura da Secretaria Municipal da
Saúde  do  Município  foi  alterada,  inclusive  a
estrutura  da  Vigilância  Sanitária.  Antes  da
promulgação da lei, este Órgão ostentava a condição
de  Departamento  e  o  responsável  era  nomeado  como
Diretor, após esta Vigilância passou ao status de
Divisão, sendo o encarregado nomeado Gerente. (…) 
Contudo,  em  atenção  ao  pedido  de  informação,
passamos  a  respondê-lo  pontualmente,  conforme  a
sequência de questionamentos:

1) quanto ao prazo para a solicitação de renovação
do Alvará de Saúde?
Resp.:  Conforme  legislação  vigente,  não  há  prazo
limite  para  requerimento  que  resulte  na  não
concessão  da  autorização  sanitária,  a  norma
disciplina  quanto  a  aplicação  de  multas  quando  a
empresa  deixa  de  requere  em  até  noventa  dias  de
vencimento  do  prazo  de  validade  da  autorização
sanitária pertinente. É o que dispõe o parágrafo 2º
do Art. 7º da Lei 2.148, de 09 de abril de 204 (…)

3 Ofício n. 213/2019-SML/PVH, de 25.03.2019, fls. 792 a 794.
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Além disso, a Instrução Normativa 001/2015 previa em
seu  anexo  III  que  o  tramita  processual  para
renovação do Alvará de Saúde era de até 45 (quarenta
e cinco) dias. Daí a justificativa de “decurso do
prazo”, tendo em vista que já havia extrapolado esse
prazo, pois a empresa BRASIL INDUSTRIA ALIMENTÍCIA
EIRELI ME protocolou requerimento de renovação de 19
de dezembro de 2018.

2)  Quanto  ao  parecer  técnico  que  conclui  pela
inaptidão  da  empresa,  atribuindo  exigências
sanitárias a serem providenciadas?
Resp.:  Em  7  de  agosto  de  2018  foi  publicado  no
diário oficial municipal D.O.M. nº 2266 a instrução
normativa 001/2018/GAB/SEMUSA/DVISA, a qual dispõe,
conforme  Art.  2º.  “...a  análise  técnica  positiva
realizada  junto  aos  processos  sanitários  terão  a
validade  de  3  anos,  salvo  quando  se  tratar  de
alteração  que  precise  de  nova  análise  de
documentos.”
Como se observa, o parecer exarado em 01.02.2018, a
empresa  encontrava-se  APTA  AO  ALVARÁ  DE  SAÚDE,
vejamos: “RESTITUÍMOS O PRESENTE PROCESSO AO TEMPO
QUE ENCAMINHAMOS PARA CONFECÇÃO DO ALVARÁ DE SAÚDE
UMA  VEZ  QUE  O  PROPRIETÁRIO  CUMPRIU  AS  EXIGÊNCIAS
CONTIDAS NAS NOTIFICAÇÕES Nº 42332 E 42333 ESTANDO
APTO AO ALVARÁ DE SAÚDE.”
Portanto, desnecessária nova análise de documentos
tendo em vista que a empresa já possuía aprovação
quanto  aos  documentos  apresentados  no  início  de
2018.
Pode se notar ainda que no próprio parecer técnico
de nº 0169/NÚCLEO DE CONTROLE DE RISCO SANITÁRIO da
empresa  BRASIL  INDUSTRIA  ALIMENTÍCIA  EIRELI  ME,
exarado em 27 de fevereiro de 2019 aponta que houve
a entrega dos documentos pertinentes.
No entanto, o Manual de Boas Práticas deveria passar
por  correções:  “O  Manual  de  Boas  Práticas  possui
itens  descritos  de  forma  conceitual,  sendo
necessário  corrigi-lo  e  reescrevê-lo  conforme
realidade da empresa.”
Conforme RDC 20163 de 15 de setembro de 2004, em seu
item 4.11.1 dispõe que: “Os serviços de alimentação
devem  dispor  de  Manual  de  Boas  Práticas  e  de
Procedimentos  Operacionais  Padronizados.  Esses
documentos devem estar acessíveis aos funcionários
envolvidos  e  disponíveis  a  autoridade  sanitária,
quando  requerido.”.  Como  se  observa  nos  autos  do
processo  08.09756  pertencente  à  BRASIL  INDUSTRIA
ALIMENTICIA EIRELI ME, o manual de boas práticas foi
entregue no momento do protocolo de requerimento de
remoção.
Ademais, a autoridade sanitária é quem decide sobre
a concessão de licenças sanitárias, é o que prevê o
§1º do Art. 1º da Lei 2.148, de 09 de abril de 2014:
“O alvará previsto neste artigo tem validade de 1
(um) ano contada da data de expedição, deverá ser
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exposto  em  lugar  visível  no  estabelecimento,  e
comente  será  concedido  após  a  verificação  das
condições  sanitárias  exigidas  ao  licenciamento,
realizada por agente fiscal competente em inspeção
fiscal sanitária.”
A autoridade sanitária é quem detém a competência
legal  de  emitir  pareceres  para  a  concessão  de
autorização  sanitária  no  âmbito  do  Órgão  de
Vigilância Sanitária, é o que dispõe o item 10 da
Lei Complementar nº 391 de 06 de julho de 2010: “10.
Analisar e emitir parecer sobre o Manual de Boas
Práticas  de  acordo  com  a  área  de  atividade
comerciais apresentadas por empresas interessadas em
obter alvará ou licença sanitária;”
Neste quadro, houve despacho fiscal em 15.02.2019,
f. 38, vejamos: “NO ATO DA VISTORIA FOI VERIFICADO
QUE O LOCAL APRESENTA CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA
FUNCIONAMENTO,  ESTANDO  DESTA  FORMA  APTO  AO
RECEBIMENTO  DO  ALVARÁ  DE  SAÚDE  NO  QUE  TANGE  AOS
QUESITOS HIGIÊNICO SANITÁRIOS. FOI ENTREGUE CÓPIA DO
PARECER TÉCNICO PRA PROVIDÊNCIAS, BEM COMO LANÇADAS
AS  NOTIFICAÇÕES  TRIBUTÁRIAS  PARA  PAGAMENTO  DAS
TAXAS,  POR  ESTE  MOTIVO  ENCAMINHO  O  PROCESSO  PARA
PROVIDÊNCIAS  E  CONTINUIDADE  DO  LICENCIAMENTO
SANITÁRIO.”
Logo, como previsto em lei, em relação a documentos,
o  parecer  técnico  tem  caráter  pedagógico  e
corretivo,  bem  como  o  Gerente  deste  órgão,
observando as normativas legais, apenas homologou a
decisão da autoridade competente para a liberação da
autorização sanitária.

3) Quanto a competência do servido que autorizou a
emissão  e  a  segunda  via  do  alvará  no  referido
processo?
Resp.: Como informado acima, com a entrada em vigor
da lei de restruturação dos órgãos municipais, esta
Vigilância Sanitária deixou de ostentar o status de
Departamento e passou a ser Divisão, como isso, o
Diretor da Vigilância Sanitária passou a Gerente da
Vigilância  Sanitária.  NO  entanto,  as  normas
complementares  nãos  e  adequaram  conforme  a
reestruturação, porém a competência para homologar
as autorizações sanitárias continua sendo do gestor
da Vigilância Sanitária.

Com  a  publicação da  IN 01/2018  a  segunda via  da
autorização sanitária deixou de ser obrigatória nos
autos do processo, portanto este quesito não é mais
obrigatório a aparelhar os autos do processo.”

Recebida a manifestação da SEMUSA sem que tivesse havido
resposta da CGM acerca dos fatos descritos na denúncia, novamente, esta
Pregoeira,  por  meio do  Ofício n.  265/2019-SML  (Fls. 822)  solicitou
manifestação da CGM.
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Em  resposta  aos  questionamentos  dos  Ofícios
retromencionados, na data de 16.04.2019, recebemos o Ofício n. 453/GCG/
CGM/2019, exarado pelo Controlador Geral Adjunto da CGM (Fls. 824), por
meio do qual veio cópia do  RELATÓRIO Nº 07/GCGA/CGM/2019  (Fls. 849 a
857). 

Em conclusão, aludido Relatório opinou, acerca dos fatos
relativos à Notificação sobre possíveis irregularidade na concessão do
alvará objeto deste Recurso, conforme abaixo:

“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 que recomendo a inabilitação

da empresa Brasil Alimentos na data de 28/02/2019

por  conter  dentre  os  elementos  de  habilitação

documento se lastro legal autorizativo.

Recomendo  a  SEMUSA  a  abertura  de  procedimento

administrativo visando revisão do alvará concedido à

empresa Brasil Alimentos, bem como revisão do alvará

concedido  à  empresa  São  Benedito  Indústria

Alimentícia  Ltda  por  haver  aparente  confusão  de

endereço  e  instalações  confirmadas  na  recorrente

participação de ambas as empresas em procedimentos

licitatórios.”

Ciente dos fatos acima, encaminhamos à SEMUSA o Ofício n.
290/2019-SML  (Fls.  874  a  875),  no  dia  23.04.2019,  com  cópia  do
Relatório  Nº  07/GCGA/CGM/2019,  ao  tempo  que  solicitei  à  SEMUSA
manifestação quanto aos apontamentos e recomendações da CGM.

Na ocasião, foi ressaltado àquela Secretaria, que por se
tratar de matéria relativa à possível nulidade, o andamento do certame
aguardaria o posicionamento requerido. Referido Ofício foi reiterado no
dia 21.05.2019 pelo Ofício n. 362/2019-SML (Fls. 912).

A resposta a está SML veio aos autos no dia 29.05.2019,
por meio do Ofício n. 2072/GAB/DA/SEMUSA (Fls. 899 a 903), ocasião em
que, a despeito da opinião exarada pela CGM quanto à ilegalidade do
Alvará de Saúde e recomendação para a inabilitação da empresa BRASIL,
ainda  assim,  o  Alvará  concedido  a  empresa  BRASIL  foi  totalmente
ratificado pela SEMUSA, nos seguintes termos:

“Atendendo  à  solicitação  conforme  Ofício  nº

290/2019-SML,  quanto  ao  Relatório  n.

007/GCGA/CGM/2019, REITERAMOS QUE O ALVARÁ SANITÁRIO

DA EMPRESA BRASIL INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI FOI

EMITIDO CORRETAMENTE.

(…)

Portanto, conforme normativas citadas e documentos

(…),  no  momento  da  homologação  não  havia

impedimentos  para  a  concessão  da  autorização
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sanitária  à  empresa  Brasil  Indústria  Alimentícia

EIRELI.

Repita-se,  em  relação  a  documentos,  o  parecer

técnico  é  de  caráter  pedagógico  e  corretivo,  a

aptidão a concessão do alvará sanitário é concedida

pelo  Fiscal  Sanitário.  Salienta-se  ainda  que  o

Gerente  deste  órgão,  observando  as  normativas

legais,  apenas  homologou  a  decisão  da  autoridade

competente  para  a  liberação  da  autorização

sanitária.”

Diante  da  manifestação  quanto  a  ratificação  do  Alvará
expedido, bem como do posicionamento contrário exarado pela CGM, a fim
assegurar a legalidade dos atos praticados no certame e a segurança da
futura contratação, promovemos outra diligência junto a CGM para nova
manifestação (vido Ofício n. 376/2019-SML).

Em resposta, no dia 06.06.2019, a Controladoria Geral do
Município encaminhou o Ofício n. 647/GCGA/CGM, apresentando a conclusão
transcrita abaixo:

“Em  atenção  ao  Ofício  supra  informo  que  esta

Controladoria se manifestou no Relatório 07/2019 no

sentido da ilegalidade temporal do ato concedido (…)

O documento entregue pela SEMUSA ao fornecedor, que

por  sua  vez  entregou  para  composição  do  ato

licitatório,  goza,  ainda  que  precariamente,  de

legitimidade, o que impõe atender ao princípio de

segurança jurídica, enquanto não sobrevir resultado

de ilegalidade, tudo em prestígio ao princípio do

contraditório e ampla defesa.

Aliás  é  de  bom  tom  lembrar  que  consignei  a

recomendação  à  SEMUSA  que  procedesse  ao  processo

apuratório há mais de 40 dias nos seguintes termos:

Abertura de procedimento administrativo visando

revisão  do  alvará  concedido  à  empresa  Brasil

Alimentos, bem como revisão do alvará concedido

à  empresa  São  Benedito  Indústria  Alimentícia

Ltda por haver aparente confusão de endereço e

instalações  confirmadas  na  recorrente

participação  de  ambas  as  empresas  em

procedimentos licitatórios.

(…)

Diante do exposto, recomendo presumir legitimidade

ao documento ofertado pela empresa (Alvará).

(…)  determino  a  comunicação  do  Relatório

007/GCGA/2019 à Procuradoria Geral do Município para

manifestação quanto à legalidade do ato de emissão

do Alvará”
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VI. DA MANIFESTAÇÃO DA PREGOEIRA

Observa-se  que  o  ponto  nodal  da  irresignação da
Recorrente recai sobre o documento sanitário apresentado pela empresa
BRASIL INDUSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI, o qual segundo ela, teria sido
emitido pela SEMUSA com inobservância a preceitos normativos e, por
este motivo, padeceria de vício de legalidade o ato que o emitiu. 

Quanto ao fato, observo que a emissão do aludido alvará
foi  processado  em  autos  apartados  a  esta  Licitação,  sendo  a
responsabilidade  pela  prática  dos  atos  nos  autos  em  comento
(08.09753/2017) dos servidores que nele atuaram. 

No  feito,  impende  salientar  que  o  ato  que  Declarou
Vencedora do certame a BRASIL INDUSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI, foi exarado
em estrita obediência a leis, normas e do quanto determinado no Edital
de Licitação, conforme Despacho de resultado de análise de proposta e
documentos de habilitação4. 

Acerca  da  aventada  nulidade  do  Alvará  de  Licença
Sanitária,  registro  que  o  mesmo  foi  emitido  em  favor  da  aludida
Licitante (Fls. 483), e que os fatos trazidos a conhecimento desta
Pregoeira em  fase de  recurso  demandam verificações  e apurações  que
ultrapassam  as  atribuições  desta  servidora  e  da  própria
Superintendência  Municipal  de  Licitações,  uma  vez  que  os  fatos
suscitados  como  irregulares  recaem  sobre  atos  de  competência  do
Departamento de Vigilância Sanitária – DIVISA/SEMUSA. 

Observa-se que a Empresa Recorrente busca anulação de ato
que  não  pode  ter  seu  mérito  analisado  por  esta  Pregoeira,  que
inclusive, vem atuando nos limites estabelecidos na legislação e, tendo
ciência  dos  fatos,  adotou  como  medida  de  cautela,  as  providências
tendentes  a,  além  de  comunicar  os  fatos  alegados  em  sede  recurso,
requerer  manifestação  dos  Órgão  citados  pela  Recorrente,  para  que
emitissem juízo de valor sobre os fatos. 

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 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
ainda  que  precariamente,  ou  seja,  até  a  conclusão  do  processo
administrativo a ser instaurado pela PGM.

Por outro lado, a Secretaria responsável pela expedição
do alvará também não reconhece a existência de irregularidades e, tal

4 Despacho de resultado de análise de proposta e documentos de habilitação, anexado as
fls. 600 a 604, divulgado no Sistema do Licitações-e e Portal de Compras (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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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Proc. 08.00448/2018
Fls._______________
Visto: ____________

como manifestou-se nos autos (fls.  802/820 e 899/903), ratificou em
todas as oportunidades o Alvará de Saúde expedido em favor da empresa
BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI, emitido no dia 27.02.2019.

A situação fática, tal como revelada acima, demostra a
impossibilidade de que esta Pregoeira, por deliberação sua, declare
inválido  ou  nulo  o  Alvará  da  Empresa  BRASIL  INDUSTRIA  ALIMENTICIA
EIRELI. Inobstante também qualquer juízo de mérito quanto aos fatos,
eventual solução definitiva perpassaria pela necessidade de apuração em
feito próprio, ou seja, ainda que houvesse de indício de irregularidade
no  procedimento  de  emissão  do  Alvará  mencionado,  não  seria  esta
Pregoeira,  nem  neste  processo  que  eventual  nulidade  poderia  ser
declarada,  por  constituir-se  tal  medida  em  afronta  aos  princípios
constitucionais  do  devido  processo  legal  e  da  ampla  defesa  e
contraditório, Art. 5º, incisos LIV e LV.

 
Salienta-se  que,  a  própria  Controladoria  Geral  do

Município, ao ser oficiada sobre a decisão da SEMUSA de ratificar o
Alvará Sanitário da BRASIL, manifestou-se, por meio do já mencionado
Ofício n. 647/GCGA/CGM (fls. 909/910), no qual consignou que, apesar de
primeiro  posicionamento,  não  seria  juridicamente  possível  a
inabilitação da Empresa Recorrida neste certame, uma vez que:

“(…)  o  documento  entregue  pela  SEMUSA,  ao
fornecedor,  que  por  sua  vez  entregou  para  a
composição  do  ato  licitatório,  goza,  ainda  que
precariamente de legitimidade, o que impõe atender
ao  princípio  da  segurança  jurídica,  enquanto  não
sobrevir resultado de ilegalidade, tudo em prestígio
do contraditório e ampla defesa.
(…) 
Diante  do  exposto,  recomendo  presumir  ao
legitimidade  ao  documento  ofertado  pela  Empresa
(Alvará).”

Ante  ao  exposto,  estando  válido  o  ato  jurídico
questionado, ultrapassadas as atribuições desta Pregoeira e, nos exatos
termos  das  manifestações  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  da
Controladoria  Geral  do  Município  de  Porto  Velho,  decido  julgar
improcedente o recurso ora julgado, mantendo a decisão que declarou
vencedora do certame a empresa BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI,
pelos  motivos  que  ensejaram  sua  habilitação,  em  homenagem  aos
princípios  constitucionais,  tais  como  devido  processo  legal,  ampla
defesa e contraditório, e da legalidade. 

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  exposto,  procedendo  a  divulgação  da
presente resposta, entendo que a despeito da improcedência do recurso,
a continuidade do feito perpassa necessariamente pela RATIFICAÇÃO e
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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.

VIII – DA DECISÃO: 

Ante  ao  exposto,  após  análise  das  documentações,  com
fundamento nos princípios constitucionais e licitatórios, em especial a
segurança jurídica, decido conhecer o recurso interposto pela empresa
ELLO COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA – EPP,  para no mérito
julgá-lo  IMPROCEDENTE,  pela  presunção  de  legitimidade  do  documento
(Alvará), mantendo o julgamento inicial.

Ato contínuo, caso seja revalidada/prorrogada a proposta
apresentada pela empresa BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI, encaminho
os autos devidamente informados para ciência da Autoridade Competente e
consequente remessa dos autos à Procuradoria Geral do Município para
análise  e  emissão  de  Parecer  Jurídico,  haja  vista  a  matéria  de
legalidade, que ultrapassam as atribuições desta Pregoeira, acerca de
documento exigido no instrumento convocatório.

Porto Velho, 13 de junho de 2019. 

JANÍNI F. TIBES
Pregoeira – SML
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