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

Ofício n. 852/2019/SML 

Porto Velho, 19 de novembro de 2019.

À
Empresa Brasil Indústria Alimentícia Eireli - ME
Sra. Kamilla Luiza S. Viana
Proprietária
Rua Antônio Lacerda, n. 4152, bairro Industrial
CEP: 76.821-038 – Porto Velho – RO
Tel.: (69) 3225-6102

Senhora Representante da empresa BRASIL, 

Em  resposta  a  sua  Petição,  dirigida  a  esta
Superintendência  e,  por  meio  da  qual  foi  apresentada
“Reconsideração  da  Decisão  de  Recurso  Administrativo”
relativo ao Pregão Eletrônico n. 014/2019/SML, inicialmente
cumpre esclarecer que, no âmbito das Licitações regidas pela
Lei  n.  10.520/20021 não  há  previsão  de  reconsideração  de
Decisão Hierárquica de Recurso administrativo.

O art. 4º, inciso XVIII, da mencionada Lei consigna
de forma clara acerca dos recursos administrativos, bem como
o Instrumento Convocatório consigna que quando o Pregoeiro
mantiver sua Decisão após o julgamento do recurso, a matéria
deve ser submetida à Autoridade Competente para o julgamento
e  Decisão  Hierárquica  para  encerrar  a  fase  recursal,
procedimento este atendido no referido certame.

Ante  ao  exposto,  informo  que  o  mérito  da
irresignação encaminhada e ora analisada será recebida como
direito à  petição, tal  como estabelece  o art.  5º, inciso
XXXIV2 da  Constituição  Federal,  por  entender  ser
indispensável a prestação de informação aos administrados,
quando assim requisitarem.

1  Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão,
para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

2  XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a)  o  direito  de  petição  aos  Poderes  Públicos  em  defesa  de  direitos  ou  contra

ilegalidade ou abuso de poder;
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Portanto, já em sede de análise à motivação exposta
em  sua  manifestação,  esclareço  que,  na  condução  do
procedimento licitatório objurgado foram atendidos todos os
Princípios Jurídicos, leis, normas e regras estabelecidas no
Edital de Licitação, motivo pelo qual não há que se falar em
ilegalidades em sua condução, como será demonstrado abaixo.

I. DA  ALEGAÇÃO  DE  JULGAMENTO  INCOMPLETO  DO  RECURSO
ADMINISTRATIVO

Inicialmente,  cabe  destacar,  que  o  fato  de  não
transcrevermos  a  íntegra  do  recurso  e  contrarrazões  não
significa que o julgamento analisou parcialmente as razões
recursais.

Entretanto, os recursos administrativos e a atual
petição  tratam  de  matéria  tramitada  em  outros  processos
administrativos, conforme exemplificado abaixo, por isso não
compete  a  esta  Superintendência  analisar  a  questão  da
legalidade ou não do Alvará em nome da peticionante, pois a
anulação  do  documento  interfere  no  Pregão  Eletrônico  n.
014/2019/SML apenas devido o referido documento ser exigido
em Edital para fins de habilitação.

a) Objeto do primeiro Recurso Administrativo -
O Alvará Sanitário da Peticionante foi objeto
de  Recurso  interposto  pela  empresa  Ello
Comércio  e  Serviços  de  Alimentação  Ltda,  a
qual  alegou  irregularidade  na  emissão  do
documento  na  véspera  da  disputa  concedido  a
empresa  Brasil  Indústria  Alimentícia  Eireli.
Contudo, os fatos arguidos como possíveis atos
ilegais  ocorreram  no  processo  administrativo
n. 08.09756/2017 e não nos autos do Pregão.

À  vista  disto,  em  resposta,  conforme
Julgamento  do  referido  Recurso,  esta
Superintendência informou que não possuía
competência para analisar a legitimidade
ou não do alvará sanitário.
Todavia,  concluiu  o  julgamento  baseado
nas  informações  trazidas  pelos  Órgãos
Competentes,  Controladoria  Geral  do
Município  e  Secretaria  Municipal  de
Saúde.

 2                                          Superintendência Municipal de Licitação – SML
Av. Carlos Gomes, Bairro: São Cristovão
Porto Velho/RO. Telefone (69) 3901-3639



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

b) Da  Inabilitação  da  empresa  Brasil -  A
inabilitação da Peticionante, foi devidamente
fundamentada  nos  autos  e  motivada  pela
manifestação final da Secretaria Municipal de
Saúde (autoridade competente da SEMUSA), que
mesmo  tendo  conhecimento  da  manifestação  da
Vigilância  Sanitária  defendendo  seus  atos,
declarou  a  nulidade  da  referida  Licença
Sanitária  em  consonância  com  o  Parecer
Jurídico  n.  059/GAB/PGM/2019,  conforme
consignado no Julgamento do Recurso interposto
pela empresa Brasil. 

Referido  Parecer  foi  emitido  pela
Procuradoria  Geral  do  Município  no
processo administrativo n. 04.00270/2019,
o  qual  após  analisar  o  processo  n.
08.09756/2017, que concedeu o Alvará n.
09756  na  véspera  da  disputa  sob  a
alegação  de  decurso  de  prazo,  concluiu
pela ilegalidade do alvará e uma possível
maculação de certame licitatório causada
pela concessão do documento.
Assim  sendo,  esta  Superintendência  no
âmbito de suas atribuições, considerando
a  necessidade  em  firmar  contrato  do
referido  objeto,  haja  vista  que  a
Administração  encontra-se  em
Reconhecimento  de  Dívida,  e
primordialmente  com  a  deliberação  da
SEMUSA  acerca  da  anulação  do  alvará,
decidiu  pela  continuidade  do  certame
licitatório  e  a  inabilitação  a  empresa
Brasil, enquanto tramita os procedimentos
de anulação em processos que sempre foram
apartados dos autos do Pregão.

c) Objeto do segundo Recurso Administrativo –
No  que  se  refere  o  Parecer  Jurídico  n.
059/GAB/PGM/2019,  que  concluiu  pela
ilegalidade  do  Alvará  Sanitário  da
peticionante  emitido  no  dia  27.02.2019,
infere-se que tal assunto foi o principal fato
abordado  em  sede  de  Recurso  Administrativo
interposto pela empresa Brasil.
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Considerando que os atos acima descritos
(concessão  do  Alvará  e  análise  da  PGM)
ocorreram  em  processos  distintos  ao
pregão,  ou  seja,  no  processo  n.
08.09756/2017  (concessão  do  Alvará) e
04.00270/2019  (emissão  do  Parecer
Jurídico),  salientamos  que  nenhum  dos
atos  foram  conduzidos  por  esta
Superintendência, uma vez que não possui
competência para adentrar na matéria da
legitimidade ou não do alvará, conforme
Julgamento do referido recurso.
Destaca-se que, no entanto  concluímos o
julgamento  baseado  nas  informações
trazidas  pelos  Órgãos  Competentes,
Controladoria  Geral  do  Município,
Procuradoria  Geral  do  Município  e
Secretaria Municipal de Saúde.

Não  é  demais  relembrar  que  compete  a
Superintendência Municipal de Licitação a operacionalização
dos procedimentos licitatórios, conforme Lei Complementar n.
654/2017, razão pela qual não cabe a está Pregoeira ou à
Superintendente adentrar na matéria da Legislação Sanitária
ou no ato de Anular Alvarás Sanitários seja da empresa Brasil
ou de outra empresa.

Não obstante, ressaltamos que a matéria foi alvo de
análise da Controladoria Geral do Município e da Procuradoria
Geral  do  Município,  Órgãos  com  poderes  de  fiscalização  e
análise da legalidade e regularidade dos atos administrativos
exarados no âmbito do Município de Porto Velho, e  ambos os
Órgãos  concluíram  pela  ilegalidade  na  emissão  do  Alvará
Sanitário na véspera da disputa.

A  fim  de  comprovar  que  os  esclarecimentos  acima
foram  devidamente  respondidos  a  empresa  Peticionante,
transcrevemos trechos do Julgamento do Recurso Administrativo
proferido no processo n. 08.00448/2018 que gerou o Pregão
Eletrônico  n.  014/2019/SML,  o  qual  apesar  de  devidamente
disponibilizado  no  Portal  de  Compras  desta  Prefeitura,
seguirá anexado a este Ofício:
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“(…)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
Geraldo  Município,  fls.  957/974,  convergidas
pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo
com o Despacho de fls. 989. (…)
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 (…)
Com  relação  à  manifestação  da  Autoridade
competente para reconhecer a nulidade do ato, a
mesma manifestou-se em 21.08.2019, nas fls. 989
(…)
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 (…)
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
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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.
(…) V. Das Análises  (…)
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
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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 Controladoria Geral
do  Município3 e  pela  Procuradoria  Geral  do
Município4, 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,

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

4     Parecer Jurídico n. 59/GAB/PGM/2019, fls. 957/974.
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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)

(…) 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
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seu  posicionamento  e  conceder  liminar  a
Recorrente,  caso  observe  possível  prejuízo  ao
licitante.” Julgamento de Recurso Administrativo
interposto  pela  Empresa  Brasil  Industria
Alimentícia Eireli, divulgado no dia 23.10.2019

Pelo exposto, não há de se falar em julgamento de
maneira  genérica  ou  incompleta,  pois  as  razões  recursais
foram devidamente analisadas, baseadas em pareceres de Órgãos
Competentes e respondidas conforme íntegra do julgamento que
segue em anexo.

II. DA INABILITAÇÃO DA EMPRESA BRASIL 

A  peticionante  alega  que  não  deveria  ser
inabilitada do Pregão Eletrônico n. 014/2019/SML, nos termos
manifestados em sua petição.

A  reclamação  foi  devidamente  esclarecida  no
Julgamento do Recurso da peticionante, mas visando manter o
adequado nível informações do referido pregão, transcrevemos
abaixo  trechos  da  conclusão  dos  Pareceres  a  Procuradoria
Geral do Município e Controladoria Geral do Município, os
quais  possuem  competência  para  fiscalizar  e  analisar  a
legalidade e regularidade dos atos administrativos exarados
no âmbito do Município de Porto Velho.

““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
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originais)” Parecer Jurídico n. 059/GAB/PGM/2019
emitido  no  processo  n.  04.00270/2019,  cujo
objeto  é  análise  da  legalidade  do  alvará  de
saúde n. 09756

“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.”
RELATÓRIO Nº 07/GCGA/CGM/2019 

Ressaltamos  ainda,  que  após  manifestações  acima
transcritas, mesmo com a Vigilância Sanitária defendendo seus
atos, a Secretaria Municipal de Saúde, sendo a Autoridade
Competente para reconhecer a nulidade do ato, manifestou-se
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.
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144/GAB/SEMUSA, determinando a nulidade Licença
Sanitária  emitida  em  favor  da  Empresa  BRASIL
INDUSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI. 

(…) 
Eliana Pasini

Secretária Municipal de Saúde

Posto isto, com o Parecer n. 59/GAB/PGM/2019 e a
deliberação  final  proferida  pela  Secretaria  Municipal  de
Saúde  acerca  da  nulidade  do  documento  (Alvará),  conforme
Despachos  de  fls.  994/997  e  998/1000,  a  inabilitação  da
empresa Brasil foi devidamente fundamentada e motivada.

Ressaltando ainda, que a Peticionante impetrou com
Mandado de Segurança (7037304-58.2019.8.22.0001) e Agravo de
Instrumento  (0803402-09.2019.8.22.0000)  solicitando  a
suspensão do Pregão Eletrônico n. 014/2019/SML e a revisão da
anulação de seu Alvará de Saúde, tendo os pedidos de liminar
indeferidos.

Neste cenário, após análise da petição protocolada
no dia 31.10.19, mantemos a decisão do Julgamento do Recurso
interposto pela peticionante e a Decisão Hierárquica, visando
o atendimento do legítimo interesse público, não concedendo
suspensão do certame para aguardar julgamento do Mandado de
Segurança  ou  nova  manifestação  da  Procuradoria  Geral  do
Município no processo administrativo n. 04.00270/2019.

III. DO VEÍCULO DE TRANSPORTE DA EMPRESA ELLO COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA

Segundo  a Peticionante,  a Licitante  vencedora do
LOTE 1 não possui condições de operacionalizar o contrato,
pois alega que o veículo da empresa Ello, o qual não foi
objeto  de  análise  habilitatória  e  possui  certificado  de
inspeção sanitária, não atende os requisitos do edital.

Primeiramente  destaco  que  não  é  exigido  no
Instrumento Convocatório para fins de habilitação qualquer
documento referente ao veículo que transportará as refeições,
conforme resposta do Julgamento do recurso interposto pela
peticionante, o Transporte é uma das cláusulas contratuais
que deverá ser respeitada e fiscalizada nos termos do item
8.3  da  Minuta  do  Contrato  e  do  Decreto  Municipal  n.
11.768/2010, o qual regulamenta o Código de Defesa Sanitária
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acerca do transporte e distribuição de alimentos para consumo
humano.

Inobstante  tal fato,  o julgamento  da habilitação
foi  pautado  em  fatores  concretos,  exigidos  pela
Administração, dentro de parâmetros fixados no Instrumento
Convocatório,  que  observou  em  todo  caso,  os  princípios
norteadores da Administração Pública e as cominações legais
que baseiam  todo a  licitação, sendo  mister repisar  que o
instrumento convocatório não foi impugnado nem questionado em
momento oportuno quanto as etapas de fiscalização contratual
do  veículo  de  transporte  de  alimentos.  Sobre  o  tema,  em
especial  para  o  caso  concreto,  destaca-se  os  seguintes
entendimentos jurisprudenciais: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO.
APRESENTAÇÃO  DE  PROPOSTA  INTEMPESTIVA.
PRINCÍPIO  DA  VINCULAÇÃO  AO  EDITAL.  O
instrumento  convocatório  de  licitação  não
impugnado  é  soberano,  vinculando  tanto  a
Administração Pública quanto os licitantes. A
proposta  apresentada  pela  impetrante  foi
intempestiva. Apesar de no site em que foi
realizado  o  certame  constar  prazo  diverso,
deveria  a  empresa  ter  atentado  ao
expressamente estabelecido no edital, pois é
este que tem caráter vinculante e faz lei
entre  as  partes. Na  dúvida,  poderia  ter
realizado  consulta. AGRAVO  DE  INSTRUMENTO
DESPROVIDO.  (Agravo  de  Instrumento  Nº
70060461415, Vigésima Primeira Câmara Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Almir
Porto da Rocha Filho, Julgado em 17/09/2014,
Publicado  em  22/09/2014)  (Sem  grifo  no
original). 

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, assim ressaltamos que a empresa Ello atendeu as
exigências editalícias.
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IV. DO PEDIDO DE NOVA ANÁLISE DA PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO

A  peticionante  conclui  solicitando  que  os  autos
sejam  encaminhados  a  Procuradoria  Geral  do  Município  para
análise acerca da decisão reclamada em petição.

Cabe consignar que na data do protocolo da petição
nesta  SML,  dia  31.10.2019,  os  autos  encontravam-se  na
Procuradoria para análise da legalidade dos atos conduzidos
neste certame, tendo retornado a está SML no dia 05.11.2019
com o Parecer Jurídico n. 714/SPACC/PGM/2019, fls. 1472 a 1481
dos autos do processo  08.00448/2018, datado de 01.11.2019, o
qual restou consignada manifestação jurídica pela observância
dos  atos  exigidos  nas  Leis  Nacionais  nº  10.520/2002  e  nº
8.666/93,  consignando  que  foram  atendidas  as  disposições
constantes do Decreto Municipal nº 10.300/2006, opinando por
fim, pela regularidade jurídica do procedimento licitatório.

Assim  sendo, o  certame licitatório  foi analisado
pela Procuradoria Geral do Município, a qual conclui pela
legalidade dos atos do Pregão Eletrônico n. 014/2019/SML, não
havendo óbices para continuidade do certame.

V. DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, considerando ter decaído o direito
à impugnação  aos termos  do Edital  de Licitação  acerca  do
veículo de transporte de alimentos, na forma do disposto no
caput  do  art.  41  da  Lei  n.  8.666/93,  e  ainda,  que  a
peticionante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência da
prática de atos que exigissem correção pela Administração,
entendo respondidos os pontos apresentados pela peticionante.

Ressalta-se também  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. 
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Forçoso ainda destacar,  que o Tribunal de Justiça
Estadual pode a qualquer momento rever seu posicionamento e
conceder liminar a Recorrente, caso observe possível prejuízo
ao licitante.

Atenciosamente,

JANÍNI FRANÇA TIBES
Pregoeira – SML

PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitação - SML
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