
                     ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP 
                  CNPJ Nº.08.821.893/0001-48 

  
 
 

Av. Tiradentes, 2968 – Bairro: Embratel – Cep: 76.820-882 -Porto Velho – RO 
Fone:(69)9981-1481 - 3226-8334 -  e-mail elloeventospvh@hotmail.com        Pág. 1/8 

 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – 

SML DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. 

 

 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2019/SML/PVH – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO  08.0448/2018. 

 

 

 

 

ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.821.893/0001-48, sediada na Av. 

Tiradentes, nº 2.968, Bairro Embratel, Porto Velho-RO, por seu representante legal infra-assinado, 

vem, respeitosamente, com fulcro no art. 26 do decreto municipal n. 10.300/06, e de forma subsidiária 

a lei federal 8.666/93, lei 10.520/02, e ainda no item 11.2.2 do instrumento convocatório, interpor  

RECURSO ADMINISTRATIVO  

Contra a decisão de habilitação da licitante BRASIL INDÚSTRIA 

ALIMENTÍCIA EIRELI - ME - CNPJ Nº 08.812.310-0001-12 no certame em epígrafe para o lote n.º I, 

pelos fundamentos de fato e de direito a seguir articulados, oportunidade em que, ao final, requererá. 

a) Requisito Procedimental – Demonstração da Tempestividade: 

Antes de passar a discorrer ponto a ponto sobre o objeto do 

presente recurso administrativo, o que será argumentado na narração dos fatos e dos direitos da 

recorrida, sobreleva-se ressaltar que a norma processual administrativa aplicável ao caso em tela 

(decreto municipal n. 10.300/06) dispõe, em seu art. 26 que ao recorrente será concedido o prazo de 3 

dias para apresentar suas razões recursais, “in verbis”: 

“Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a 

sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio 

do sistema, manifestar sua intenção de recorrer,quando lhe será 
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concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de 

recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que 

começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

dos seus interesses. 

§1º. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto 

à intenção de recorrer, nos termos do caput, importará na 

decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a 

adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

 

Verifica-se, portanto, que a parte necessita, sob pena de operar a 

preclusão temporal, apresentar a peça recursal. Consoante o disposto no art. 110, da Lei Federal nº. 

8.666/1993 que é aplicável de forma subsidiária ao pregão eletrônico, na contagem dos prazos 

estabelecidos, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia de vencimento, bem como a contagem 

de prazos deve observar subsidiariamente o Direito Processual Civil que estabelece a contagem do 

prazo em dias úteis. 

Nesse passo, havendo a Sr.ª Pregoeira encerrado a fase de 

habilitação e declarado o vencedor em 14 de março de 2019 (quinta-feira), a ora recorrente manifestou 

sua intenção em recorrer e teve seu pedido deferido pelo Sr.ª Pregoeira no dia 15 de março de 2019 

(sexta-feira), restando, portanto, integro o direito até 20 de março de 2019 (quarta-feira) o prazo para 

apresentação da peça recursal, assim inteira e claramente demonstrada está à tempestividade da 

presente peça. 

 

1. DAS RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

Senhora Pregoeira, com a síntese necessária à economia 

processual passo a discorrer acerca dos fatos e razões do presente recurso administrativo. A recorrida 

antecedentemente a 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 possuía a licenciamento sanitário exigido para fins de habilitação, este se 

encontrava em fase de processamento administrativo. 

A data prevista para a abertura das propostas de preços e da fase 

de lances foi estabelecida para 28 de fevereiro de 2019 e, uma vez não obtido êxito na impugnação 
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que possivelmente possuía o condão de adiar o certame para que houvesse tempo hábil a obtenção 

do licenciamento sanitário, a recorrida obteve em 27 de fevereiro de 2019 o “alvará de saúde” de 

forma irregular, não estando de fato apta a obtenção do mesmo, logo trata-se de ato 

administrativo ilegal, portanto, nulo.   

Explico, no caderno processual de licenciamento sanitário autuado 

junto a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho –SEMUSA sob o n. º 08.09756.800/2017, 

verifica-se que na fl. 04 dos autos, foi acostado o Alvará de Saúde expedido no dia 26 de fevereiro de 

2018 com vencimento em 10 de janeiro de 2019, o mesmo alvará já apresentado a Superintendência 

Municipal de Licitações – SML por ocasião do Pregão Eletrônico n.º 012/2018/SML, logo, a recorrida 

nos autos supracitado estava procedendo em 2019 a renovação do alvará do saúde, razão pela qual 

deveria obter o licenciamento sanitário, não outro alvará de saúde. 

O artigo 3.º da Instrução Normativa GAB/SEMUSA/DVISA Nº 01 de 

10/07/2015 que regulamenta o processamento de licenciamento sanitário, logo, normativo que deve 

ser observado conforme preceitua o princípio da legalidade estrita, deixa evidente na alínea “f” que:  

Alvará de Saúde - É um primeiro documento de licenciamento 

emitido pela autoridade sanitária após passar por inspeção das 

condições higiênico-sanitárias e documentais de 

estabelecimento, veículos e/ou equipamentos que desenvolvam 

atividades sujeitas a fiscalização sanitária conforme definidos na Lei 

1.562/2003, e que deve ser renovado anualmente. 

Na alínea seguinte, “g”, da mesma Instrução Normativa, fica claro 

que o documento a ser expedido como renovação anual do Alvará de Saúde é o chamado “Licença 

Sanitária”, assim especificando: 

Licença Sanitária - É o nome adotado para a renovação anual 

do Alvará de Saúde, expedido após a empresa ou o serviço 

passar por processos de análises e inspeção sanitária fiscal das 

condições higiênico-sanitárias do funcionamento. 

 

Resta evidente que o “alvará de saúde” apresentado pela 

licitante é documento diverso do que deveria ser apresentado e, não somente isso, foi obtivo 

sem a observância de outros dispositivos normativos que maculam a sua presunção de 

legalidade, visto que a tramitação do processo se deu de forma irregular, sem a observância dos 
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pareceres contidos nos autos, em total dissonância com o que prevê a legislação sanitária municipal e 

documento diverso do que deveria ser expedido. 

No dia 13 de fevereiro de 2019, a servidora Ana Paula Severiano 

do Nascimento Sanchez, após análise dos documentos juntados pela pleiteante aos autos do 

licenciamento pela pleiteante, declarou em parecer técnico (anexo I) que a recorrida NÃO ESTAVA 

APTA ao recebimento do Alvará de Saúde. 

Havendo sido notificada das exigências constantes dos 

apontamentos realizados pela servidora em comento, a recorrida apresentou alguns documentos, bem 

como solicitou a vistoria em alguns veículos e, estranhamente em 27 de fevereiro de 2019, dia anterior 

ao da abertura do certame em epígrafe, no verso de uma notificação de vistoria de veículo foi exarado 

despacho pelo Sr. RONALD GABRIEL PASSOS DA SILVA, Gerente do Departamento de Vigilância 

Sanitária (DVISA) informando o que se segue:  

“Estamos liberando o processo, por decurso do prazo. Não 

deixando o proprietário de cumprir o que determina os Decretos  

14.327 e o 14.143, os quais regem sobre licença sanitária e risco 

sanitário. Podendo a licença ser caçada à qualquer momento, sem 

aviso prévio.” 

 

Neste ponto, Senhora Pregoeira, as ilegalidades se aprofundam: 

em primeiro momento o decurso de prazo alegado pelo servidor como fundamentação para autorizar a 

expedição do “alvará de saúde” não se sustenta, visto o artigo 7.º, § 2.º da Lei Municipal n.º 

1.562/2004 estabelece que o pedido de renovação do licenciamento sanitário deve ser realizado 

90 dias antes do vencimento, é a informação também expressa no próprio alvará, entretanto a 

recorrida realizou o pedido de renovação 8 dias após exaurido o prazo de validade do licenciamento, 

ou seja, em 18 de janeiro de 2019, o que demonstra que entre o pedido de renovação e a expedição o 

lapso temporal perfaz apenas 39 dias, logo, se houvesse a recorrida realizado o pedido de renovação 

no tempo estabelecido, obteria o licenciamento em tempo hábil, portando não assiste razão ao 

servidor o alegado “decurso do prazo”. 

E mais, o Sr. RONALD GABRIEL PASSOS DA SILVA não possuía 

autonomia para autorizar a expedição do “alvará de saúde”, para demonstrar tal ilegitimidade é 

necessário trazer à lume o que prevê os artigos 16, § 3.º e 17 da IN 01/2015, que assim dispõe: 

§ 3º. Estando o processo sem exigências, ou com exigências já 

cumpridas, e já tendo sido devolvido pela equipe fiscal designada 

ao ato fiscalizatório, caberá a Chefia da Divisão de Vigilância 
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Sanitária responsável pelo licenciamento, dar visto a ação 

fiscal desenvolvida e encaminhar o processo administrativo ao 

Diretor do Departamento de vigilância Sanitária para instrução 

dos procedimentos finais do licenciamento sanitário.(g.n.) 

   

Art. 17. Caberá ao Diretor do Departamento de Vigilância 

Sanitária (DVISA) dar o comando final para expedição no portal 

www.Semfazonline.com ou www.portovelho.ro.gov.br - do 

documento solicitado. (g.n.) 

 

Colacionado o dispositivo supra, cumpre destacar que, o Senhor 

RONALD GABRIEL PASSOS DA SILVA, ocupa atualmente o cargo de Chefe da Divisão de 

Vigilância, Licenciamento e Risco Sanitário e está subordinado hierarquicamente ao Diretor do 

Departamento de Vigilância Sanitária, e nos autos do processo de licenciamento NÃO HÁ O 

COMANDO, OU AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 

PARA EXPEDIÇÃO DO “ALVARÁ DE SAÚDE” apresentado pela recorrida, e em última análise o Sr.  

RONALD GABRIEL PASSOS DA SILVA não possuía legitimidade para autorizar a expedição de 

um licenciamento sanitário sem o cumprimento de todas as exigências formais e em 

desconformidade com os pareceres exarados por técnicos nos autos do processo de licenciamento, 

destaca-se que no parecer juntado às fls. 157/159 em 27 de fevereiro de 2019, após a expedição 

irregular do “Alvará de Saúde”, a Servidora Ana Paula Severiano do Nascimento Sanchez 

conclui que o “estabelecimento não cumpriu as exigências sanitárias, de acordo com o 

solicitado por este departamento”, isto é, as exigências não preenchidas que ensejaram a 

inaptidão da empresa no primeiro parecer da Servidora Ana Paula Severiano do Nascimento 

Sanchez não foram totalmente sanadas, permanecendo a inaptidão, logo o alvará não deveria 

ter sido expedido.  

Outra afronta ao princípio da legalidade é o fato de nos autos do 

processo de licenciamento sanitário não constar a segunda via do “alvará de saúde”, apenas uma guia 

de entrega, contrariando o disposto no artigo 18 da IN 01/2015, vejamos: 

Art. 18. Os diversos documentos do licenciamento sanitário 

serão impressos em 02 (duas) vias, sendo: 01 (uma) via 

entregue ao proprietário ou procurador legal mediante 

certificação de entrega de documento assinado pelo 

interessado e a outra via anexada ao processo administrativo 
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sanitário da empresa/cidadão, após conferência do efetivo 

pagamento das taxas junto ao Sistema de Administração Tributária 

(SIAT). 

   

Assim, não foi possível a ora recorrente confrontar o alvará que 

está em posse da recorrida e foi apresentado no certame com o alvará que deveria estar no autos do 

licenciamento, ainda mais quando o “alvará “ apresentado pela recorrida consta o nome da proprietária 

e responsável técnica grafado de forma errada, e ainda o fato de que estão ausentes no alvará outras 

atividades exercidas pela recorrida que classificam-se em risco sanitário médio e baixo, e para a qual 

o licenciamento também foi requerido, diante das incongruências apresentadas pelo alvará de saúde, 

só pode levar a crer que o alvará foi expedido de forma muito célere e violando preceitos legais, o que 

levou a expedição do documento errado (alvará de saúde em vez de licenciamento sanitário), com o 

nome da proprietário errado e sem as atividades todas para o qual foi solicitado, o que pode em tese 

indicar favorecimento a recorrida, uma vez que esta atualmente mantém contrato para os serviços 

objetos do certame em apreço, para outros serviços, todos com a Secretaria Municipal de Saúde de 

Porto Velho – SEMUSA. 

Isto posto, Senhora Pregoeira, informo que foi protocolizado pedido 

de anulação do ato administrativo de expedição do alvará de saúde apresentado pela recorrida no 

âmbito do certame em epígrafe junto a Secretaria Municipal de Saúde –SEMUSA e a Controladoria 

Geral do Município – CGM que estão apurando as ilegalidades apontas e analisando a possível 

anulação/cassação do alvará de saúde da recorrida, é sabido que atos administrativos eivados de 

ilegalidade seja no conteúdo ou na forma é passível de anulação cujos efeitos são ex nunc, isto é, 

retroagem como se não estivessem existidos no mundo jurídico, bem como não admitem 

convalidação. 

Senhora pregoeira, inadmissível é que se aceitem no âmbito 

das contratações públicas, documentos que possuam vícios no conteúdo ou na forma, é certo 

que ao Pregoeiro há informações que estão fora do seu domínio de conhecimento, contudo por 

intermédio do presente recurso administrativo, o conhecimento da situação em que está 

envolto a expedição do alvará de saúde da recorrida passa a estar no domínio do conhecimento 

da Sr. Pregoeira, trazendo à baila, via de consequência, o poder-dever da administração 

publicar de rever seus atos, ou mesmo de apurar possíveis ilegalidades. 

Ora, o alvará de saúde apresentado pela recorrida foi expedido 

em violação aos comandos normativos, foi expedido documento diverso do que se deveria, foi 

expedido mesmo a empresa estando, segundo palavras da técnica Ana Paula Severiano do 
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Nascimento Sanchez,  “INAPTA” a obtenção do “alvará”, foi autorizado sua expedição por 

pessoa que não possuía legitimidade para tal, foi expedido sem que a segunda via que serve 

prova material do seu conteúdo estive no autos do processo de licenciamento conforme 

preceitua a instrução normativa que regulamenta a matéria, enfim por todas as razoes até o 

presente momento aduzidas o alvará de saúde apresentado pela recorrida é nulo de pleno 

direito, o será confirmado pela administração pública tão logo o processamento do pedido 

apresentado para anulação seja realizado.   

Pelo apresentado, deve a recorrida ser declarada inabilitada para o 

certame em apreço por descumprimento dos requisitos exigidos no instrumento convocatório para fins 

de qualificação técnica, uma vez que o documento exigido no item 10.4.2. “Alvará de Funcionamento 

da Saúde” foi expedido de forma irregular, quando faticamente conforme exarado no PARECER 

TÉCNICO N° 0169/2019/NÚCLEO DE CONTROLE DE RISCO SANITÁRIO (anexo II) a recorrida 

continua inapta, bem como, na atual fase do certame não é permitido uma eventual medida 

saneadora. Ilegalidade é ilegalidade, e devem ser aplicadas as medidas inerentes aos atos ilegais. 

3. DOS PEDIDOS 

Isto posto, amparada na lei e demais dispositivos legais, embasadores e fundamentadores 

do presente RECURSO ADMINISTRATIVO, REQUER a recorrente de Vossa Senhoria, o que segue: 

a) Seja recebida por tempestivo e conhecido o presente RECURSO, atribuindo-lhe efeito 

suspensivo; 

b) Seja a recorrida e demais licitantes convocados para que, querendo, apresentem suas 

contrarrazões no prazo legal; 

c) Seja julgado procedente e via de consequência invalidados os atos insuscetíveis de 

aproveitamento e declarada inabilitada para o lote n. I a recorrida BRASIL INDÚSTRIA 

ALIMENTÍCIA EIRELI - ME - CNPJ Nº 08.812.310-0001-12; 

d) Seja o presente certame retornado a fase de aceitação e habilitação para convocação da 

licitante imediatamente posterior a recorrida; 

e) Que, caso decida pela improcedência do Recurso, ou seja, pela manutenção de sua decisão, 

seja encaminhado nos termos do presente processo à apreciação da autoridade competente, 

devidamente informados, com os fundamentos que motivaram a improcedência do Recurso, 

afim de que esse possa retificar ou ratificar a vossa decisão.  

Nestes Termos, Pede Provimento. 
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Porto Velho-RO, 20 de março de 2019. 

 

Maria Linete Paiva 

RG 155.223 SSP - RO  

 CPF Nº 142.852.902-00 

Representante Legal 
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EMPRESA: Brasil Indústria Alimentícia Eireli 
PROCESSO N°09756/2017 
RISCO: Alto com RT 
PARECER N°0073/2019 
DATA: 07/02/2019 

D

pR

IV

oc

ISPISEM".!  

ASSIM 

De acordo com o Código Sanitário Municipal — Lei 1.562/2003, decretos municipais 
n° 14.327 de 21/10/2016 e 14.143 de 04/03/2016, após análise dos documentos técnicos 
apresentados nos autos do processo, emito o seguinte parecer: 

56.20-1-01 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
56.11-2-01 — Restaurantes e Similares 
56.11.2-02 — Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas 
56.20-1-02 — Serviços de alimentação para eventos e recepções — Bufê 
56.20-1-04— Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo 
domiciliar 
47.29-6-99 — Comércio Varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em 
produtos alimentícios não especificados anteriormente 
47.21-1-04 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 
56.11-2-02 — Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas 

Considerando as atividades econômicas descritas no Cartão Nacional de Pessoa Juridica 
a empresa deve apresentar: 

1. Relação de todos os profissionais que atuam na empresa com o número de registro nos 
seus respectivos conselhos de classe; 

2. Foi apresentado um manual de boas práticas de manipulação de alimentos para o 
licenciamento de 2018, que está parcialmente descrito de maneira conceituai, 
conforme considerações abaixo relacionadas: 

Conteúdo descrito de maneira conceituai nas páginas 94, 97, 98, 112, 115, 116 
e 120 dos autos, deve ser descritos de acordo com a realidade do local; 
Não consta nos fluxogramas de hortifrutigranjeiro; grãos, cereais e farináceos; 
carnes, aves e pescados o destino dos resíduos. 

3. Nos POP's apresentados para o licenciamento 2018, foram constatados algumas 
inadequações: 

Não foi apresentado o POP de manejo de resíduos; 
Estão descritos de maneira conceituai parte dos POP's apresentados nas folhas 
130, 131, 161, 162, 163, 167, 168e 170; 
Os POP's devem seguir a sequência do modelo disponibilizado no site: 
https://visa.portovelhoso.gov.br/uploads/arquivos/2018/08/20947/1533654749po  
p-1-higienizacao-do-reservatorio-de-ag ua pdf 

4. Apresentar certificado de curso em Boas Práticas de Manipulação de Alimentos 
atualizado. 

Assim sendo, dou a empresa como NÃO APTA ao recebimento do ALVARÁ DE 
SAÚDE. 

ok 
atila Sevenano cio Nascimento Sanch 

Nutricionista - Técnica DVISA 
Cadastro 84632 

 

ANEXO I



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
Secretaria Municipal de Saúde 
Histórico de Movimentação por Documento 

Folha 00029 

Emissão: 07/02/2019 12:07:25 
ANA PAULA SEVERIANO DO NASC. SANCHEZ 

Tipo de Docto. • Processo 

Isr do Documento; 01-08.09756-800/2017 
Interessado BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI 
Assunto • LICENÇA SANITÁRIA 
Origem • ANASANCHEZTTECNICO/NUCRIS/DVISA/SEMUSA 
Destino " NUFLIS/DVISA/SEMUSA 

Sr. Assessor, 

Após análise dos autos, verificamos algumas inconsistências 
ser corrigidas conforme descrito no parecer técnico n°  007 
via do parecer técnico deve ser entregue ao contribuinte. 
Após a entrega dos documentos faltantes, o processo 

encaminhado para reanálise. 

que devem 
3 / 2 019. Uma 

deverá ser 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA — DVISA 

PARECER TÉCNICO N° 0169/2019/NÚCLEO DE CONTROLE DE RISCO SANITÁRIO 
RAZÃO SOCIAL/PESSOA FÍSICA: Brasil Indústria Alimentícia Eireli ME 
NOME FANTASIA: Brasil Refeições Coletivas Dl VI SÁSSEMU SA./Vv1;- -1- 
CNPJ / CPF: 08.812.310/0001-12 PROC FLS. 

PROCESSO N°:08.09756-800/2017 ASSIN  

RAMO DE ATIVIDADE EM LICENCIAMENTO: 
4729-6/99 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em 
produtos alimentícios não especificados anteriormente 
4721-1/04 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 
5611-2/02 — Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas 
5620-1/01 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
5611-2/01 — Restaurantes e similares 
5620-1/04 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo 
domiciliar 
5620-1/02 — Serviços de alimentação para eventos e recepções — bufê 

Atendendo a designação da Chefia imediata analisei nesta data, sob a luz do Código 
Sanitário Municipal — Lei 1.562/2003 e da IN 001/2015, os documentos técnicos constantes 
dos autos processuais e emito o seguinte Parecer quanto a: 

1 — RESPONSABILIDADE TÉCNICA** SIM NÃO PARCIAL N.A. 

1.1 — O Responsável Técnico está legalmente X 
habilitado? 

1.2 — A empresa tem Certificado de Regularidade X 
Técnica junto ao Conselho de Classe do profissional 
RT, atualizada? 

1.3 — Documentos técnicos apresentados foram 
elaborados pelo RT? 

1.4 — Consta nos autos a relação de todos os 
profissionais que atuam na empresa e com número de 
registro nos seus respectivos conselhos de classe? 
* Fazer observação. 
**Quando a INSTRUÇÃO NORMATIVA DVISA o exigir" 

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS: 
Não existe obrigatoriedade; 

2 - PROCEDIMENTOS TÉCNICOS** SIM NÃO PARCIAL N.A. 

2.1 —Apresentou POP's? X 

2.2 — O documento atende as exigências legais? X 

2.3 — Apresentou Manual de boas práticas do serviço 

X 

X 

ANEXO II



PREFEITURA DO MUNICíPIO DE PORTO VELHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA — DVISA 

/a.% 

er• 

Or "RIS :Et 
~st una. 

em licenciamento? 1 

2.4 — Apresentou certificado de capacitação dos 
funcionários que manipulam alimentos? 

X 
DIVISNSEMISA/PVH 

PROC FLS. k!) 

2.5 — Apresentou relação de equipamento com laudos X ASSO! 
de manutenção preventiva quando a norma exigir? 

2.6 — Apresentou quando solicitado na IN declaração 
especificando os serviços prestados? 

X 

2.7 — Apresentou, quando for o caso, projeto 
arquitetônico aprovado pela AGEVISA competente? 

X 

2.8 — Apresentou AFE atualizada e publicada no DOU, 
quando exigido pela Instrução Normativa 001/2015? 

X 

2.9 — Apresentou relação de veículos usados no 
transporte de bens, produtos ou serviços? 

X 

2.10 — Quando solicitado pelo corpo fiscal, proceder a 
análise de rótulo de produtos de acordo com a 
legislação? 

X 

o. 
***Quando a INSTRUÇÃO NORMATIVA DVISA o exigir." 

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS: 
O Manual de Boas Práticas possui itens descritos de forma conceituai, sendo 

necessário corrigi-lo e reescrevê-lo conforme a realidade da empresa: 
2.1 Procedimento para higiene pessoal dos manipuladores pág 51; 
2.4 Procedimento para uso de uniformes pág 54; 
Procedimento em relação à segurança pág 55; 
Distribuição e transporte pág 76. 
No procedimento de Higiene e saúde do colaborador inserir planilha de controle e 

registro de procedimento. 
Apresentar certificado de desinsetização e desratização. 

3— GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE** 

SIM NÃO PARCIAL N.A. 

3.1 —Apresentou PGRSS? 

3.2 — O documento atende as exigências legais? X 
3.3 — apresentou contrato ou recibo que comprove o 
recolhimento do lixo pela empresa coletora dos 
resíduos? 

X 

o. 
**Quando a INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2015 exigir. 

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS: 
Este item não se aplica a atividade da empresa 

r (11., li• IC, ...41111“ I 7. 2.(14 - lel 
:122-1(4)3 1 -Wall' ri ,,, dponor. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - DVISA OLF412101111,111 
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4 - QUALIDADE DA ÁGUA** SIM 

4.1 —Apresentou Laudo da qualidade da água? X 

4.2 — O resultado do exame de qualidade da água é X 
satisfatório? 

**Quando a INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2015 exigir. 

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS: 
O laudo de qualidade da água apresentado na fls 23 do processo físico, atende aos 
parâmetros exigidos pela Portaria 2914/MS. Entretanto o laudo é referente ao ano de 2017, 
sendo necessário que se apresente laudo laboratorial de qualidade da água atualizado. 

**Quando a INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2015 exigir. 

Diante da análise efetuada, este estabelecimento não cumpriu as exigências 
sanitárias, de acordo com o solicitado por este Departamento. 

SEM PENDÊNCIA: - ( ) LIBERADO PARA FISCALIZAÇÃO 

COM PENDÊNCIA: - ( X__) EQUIPE FISCAL DEVE INFORMAR AO CONTRIBUINTE AS 
INCONSISTÊNCIAS APONTADAS. 

Porto Velho. 27/02/2019 

A A PAULA SEVERIANO DO NASCIMENTO SANCHEZ 

NUTRICIONISTA CRN 6267— 7' REGIÃO 

RECEBI EM: / /  

(NOME E CARIMBO RESPONSÁVEL) 



Folha 00160 

Emissão: 27/02/2019 17:40:35 
Histórico de Movimentação por Documento 

Tipo de Docto. • Processo 

Ir do Documento: 01-08.09756-800/2017 
Interessado • BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI 
Assunto • LICENÇA SANITÁRIA 
Origem • ANASANCHEZ/TECNICO/NUCRIS/DVISA/SEMUSA 
Destino NUFLIS/DVISA/SEMUSA 

Sr. Assessor, 

Após análise dos autos, verificamos algumas inconsistências que devem 
ser corrigidas conforme descrito no parecer técnico n° 0169/2019. Uma 
via do parecer técnico deve ser entregue ao contribuinte. 
Após a entrega dos documentos faltantes, o processo deverá ser 

encaminhado para reanálise. 




