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

RELATÓRIO DE DILIGENCIA

Pregão Eletrônico: 012/2018
Processo: 08.0266/2016 
Objeto:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, ALMOÇO E JANTAR, A SEREM
SERVIDAS POR MEIO DE SISTEMA "SELF-SERVICE" PARA ATENDIMENTO DE
SERVIDORES PLANTONISTAS, FICANDO A CARGO DA CONTRATADA O PREPARO,
TRANSPORTE E ENTREGA DA ALIMENTAÇÃO PRONTA, COM FORNECIMENTO DE
MÃO  DE  OBRA,  GÊNEROS  ALIMENTÍCIOS,  MATERIAIS  E  EQUIPAMENTOS,
visando atender à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA,

Trata-se  de  Relatório  do  Resultado  da

Diligência procedida por este pelo Pregoeiro e Equipe de

Apoio  na  data  de  14/09/2018,  por  meio  do  Oficio  nº

838/GAB/SML ao Departamento de Fiscalização e Vigilância

Sanitária,  bem  como  vista  “In  loco”  nas  instalações  da

empresa  Nutricol  Comércio  de  produtos  alimentícios

Eireli na data de 18/09/2018, nos autos do processo n.

08.0266/2016, no qual foi deflagrado o Pregão Eletrônico n.

012/2018.

A Diligência de que trata este Relatório foi

procedida  em  razão  da  informação  nas  contrarrazões  no

Recurso  Administrativo  interposto  pela  empresa  Brasil

Indústria Alimentícia Eireli – ME, especificamente no

que se refere a Licença Sanitária da empresa recorrida,

Diante  disso,  foi  encaminhado  o  Oficio  nº

838/GAB/SML  ao Departamento  de  Vigilância  Fiscalização

Sanitária,  solicitando  informações  pertinentes  à

regularidade  Sanitária,  tais  como,  Licenças,  Alvará  de

Vigilância  e/ou  outros  emitidos  por  esta  Municipalidade

para empresa Nutricol Comércio de produtos alimentícios

Eireli,  CNPJ  Nº  05.142.508/0001-48  e  filial

05.142.508/0007-33,  o  qual  foi  respondido  na  data  de

21/09/2018 e acostado aos autos fl. nº 1837, onde informa

que  a  mesma  se  encontra  “em  trâmite  para  aquisição  do

alvará de saúde do exercício de 2018. Ressaltamos que a
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empresa citada foi inspecionada e está apta, no entanto,

falta  a  apresentação  dos  documentos  necessários  para

avaliação técnica, bem como o comprovante de pagamento da

taxa para emissão do referido alvará conforme documentos em

anexo.
Anexo, fl. nº 1837/1840 dos autos. “não possui

ALVARÁ DE SAÚDE”.

Na visita “In loco” pelo Pregoeiro, Equipe

e  uma  Técnica  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –

SEMUSA,  Senhora  Aline  Silva  Lima,  que  emitiu  o

relatório constante a fl. nº 1836,

“Conforme solicitação da equipe de pregão

acompanhamos a realização de diligência a

empresa NUTRICOL licitante no supracitado

processo. Para nortear a visita foi usado

como base a RDC275/2002 e RDC216/2004”.

(…)

“Estrutura  predial  é  compatível  com  o

serviço pretendido contudo precisa passar

por  ajuste  de  pintura,  higienização,

iluminação, instalações hidráulicas e de

climatização”.

Considerando  a  resposta  ao  Oficio  nº

838/GAB/SML por do Oficio nº 4416/DVS/GAB/SEMUSA Fls,

nº 1837/1840; que reza o seguinte;

“Em  atenção  aos  termos  do  oficio

supramencionado, informamos que a empresa

NUTRICOL COMERCIO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS

EIRELI,  filial  CNPJ  05.142.508/0007-33,

localizada na rua Vinte Quatro de

Julho,  3450,  bairro  Nova  Porto

Velho,  encontra-se  inscrita  no

cadastro de contribuinte da Divisão
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de  Vigilância  Licenciamento  e  Risco

Sanitária  –  DVISA  desta  Secretaria

Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,  com  o

cadastro efetuado em 20/06/218, processo

administrativo  sob  o  número

08.10427/2018, em trâmite para aquisição

do alvará de Saúde do exercício de 2018.”

Ao  diligenciar,  fomos  recebidos  pela

representante indicada pela empresa, Senhora Barbara

Cibeli Costa Martins, CPF nº 110.708.598-50, que nos

mostrou  as  instalações  da  cozinha  indicada  pela

arrematante  atual.  O  que  se  pode  observar  foi  que

existe uma instalação inativa, onde foi informada pela

representante indicada, Senhora Barbara Cibeli Costa

Martins,  CPF  nº  110.708.598-50,  que  se  encontrava

inativa,  mas  já  haviam  protocolado  documentos

solicitando o alvará da vigilância sanitária.

Considerando  que  a  empresa  Nutricol

Comércio  de  produtos  alimentícios  Eireli, foi

convocada em 14/08/2018 para encaminhar sua proposta e

demais documentação, conforme abaixo demostrado;

14/08/2018 às 14:03:
04

Pregoeiro Desclassificação.

14/08/2018 às 14:02:
49

Pregoeiro

no edital, e seguida encaminhar os 
originais, conforme os itens; 8.3.2 à 8.3.5 
para a Superintendência Municipal de 
Licitações # SML Endereço: Av. Carlos 
Gomes, 2776 # 2º piso # Bairro São 
Cristóvão CEP: 76.804.022; Porto Velho # 
RO, Sob pena de...,

14/08/2018 às 14:02:
25

Pregoeiro Senhores(a)representante empresa 
NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS EIRELI, favor encaminhar, 
sua proposta readequado ao valor 
negociado e demais documentação exigida
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no edital e seus anexos, até às 14:00(DF) 
de 15/08/2018 no e-mail constante

Considerando que havia dúvidas, quanto a

situação  da  empresa  para  contratar  com  a

Administração,  foi  que  convocamos  a  empresa

supramencionada, para no prazo de 2(dois)dias uteis,

apresentar  as  instalações  da  sua  cozinha  onde  foi

feito a Diligencia que originou este relatório.

Diante dos fatos observados na diligência,
documentos  apresentados  pelo  Departamento  de
Vigilância  Sanitária  em  resposta  ao  já  mencionado
ofício,  bem  como  Parecer  da  Técnica  da  SEMUSA,
passamos a análise dos fatos;

Considerando que os serviços objeto deste
certame serão fiscalizados pela Vigilância Sanitária,
com observância a Lei nº 1.562/2004 e o que dispõem o
Decreto Municipal nº 14.143, de março de 2016.

Considerando que os serviços prestados e
fiscalizados  por  regulamentos  da  Municipalidade  de
Porto Velho;

Considerando que, em razão das instalações
apresentadas se encontrarem inativa e sem a devidas
manutenções;

Considerando  o  que  dispõe  os  documentos
emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA,

Considerando  arrematante não possuir ALVARÁ
DE SAÚDE emitido pela Vigilância Sanitária do Município, na
data  de  sua  convocação, assim  não  se  encontrando
devidamente licenciada no Município, para a prestação dos
serviços objeto do certame em questão.[Grifamos]

10.4.3. Alvará de Funcionamento, expedido
pela Vigilância Sanitária;

Considerando o que reza o item 10.6.4, 

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

II - Se o licitante for a matriz,

todos  os  documentos  deverão  estar

em  nome  da  matriz  ou,  se  for  a

filial, todos os documentos deverão

estar  obrigatoriamente  em  nome

desta,  exceto  aqueles  que  pela

própria  natureza,  comprovadamente,

forem emitidos somente em nome da

matriz. A referida comprovação, que

é  obrigatória,  é  de  exclusiva

responsabilidade do licitante.

Considerando  que  as  instalações  de  sua

cozinha  apresentada  no  Município  de  Porto  Velho,

trata-se de sua filial ao qual não foi a participante

da licitação em questão.

 DA CONCLUSÃO: 

Ante ao exposto, ficou demostrado que as
instalações  apresentadas  não  estão  devidamente
condizente com as exigências contidas na Declaração
apresentada,  conforme  observado  pelo  pregoeiro  e
Equipe, assim como consta no documento da Técnica que
acompanhou a equipe, bem como o já citado documento
emitido pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, a
arrematante não possuir ALVARÁ DE SAÚDE na da de sua
convocação para funcionamento da cozinha apresentada,
em vista do exposto no Edital de Licitação, bem como a
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Diligencia  efetuada,  decidimos  por  inabilitar  à
licitante  Nutricol Comércio de produtos alimentícios
Eireli,  com  fulcro  no  princípio  da  legalidade,
isonomia e demais correlatos aplicáveis à matéria. 

Porto Velho, 26 de setembro de 2018.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro – SML

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE
Equipe de Apoio

ANDRE LOPES SHOCKNESS
Equipe de Apoio
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