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PROCESSO Nº 467/2019 

SUBCATEGORIA Edital de Licitação  

ASSUNTO 

Análise da legalidade do edital do pregão eletrônico nº 

14/2019/2SML/PVH – serviço de fornecimento de refeições 

preparadas 

JURISDICIONADO Poder Executivo do Município de Porto Velho 

RESPONSÁVEIS 

Patrícia Damico do Nascimento Cruz – Superintendente 

Municipal de Licitações (CPF: 747.265.369-15) 

Erineide Araújo dos Santos – Pregoeira (CPF: 237.882.082-87) 

VALOR DOS 

RECURSOS 

FISCALIZADOS 

R$ 2.452.749,961 

RELATOR Conselheiro Francisco Carvalho da Silva 

 

RELATÓRIO TÉCNICO 

 

1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Trata-se de análise prévia do edital do pregão eletrônico nº 14/2019/SML/PVH, 

deflagrado pelo Poder Executivo do Município de Porto Velho, tendo por objeto a contratação 

de empresa especializada na prestação de 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 especializada, gêneros alimentícios, 

materiais e equipamentos, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município 

de Porto Velho (SEMUSA). 

O encaminhamento da documentação a esta Corte de Contas buscou atender 

determinação constante da Decisão Monocrática nº DM-GCFCS-TC 0160/2018 de 25.10.2018 

(Processo nº 2743/18 – TCE/RO), cuja autuação ocorreu em cumprimento ao Despacho nº 

0019/2019-GCFCS (ID 725445), ensejando a confecção dos presentes autos (Processo nº 

467/2019).  

                                            
1 Processo Administrativo nº 08.0448/2018  
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A presente análise visa aferir a adequabilidade do edital aos preceitos da 

Constituição Federal, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 10.300/2006, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e da Instrução Normativa n° 25/TCE-RO-2009, bem como demais 

instrumentos normativos e princípios aplicáveis ao caso em apreciação. 

 

2. ANÁLISE TÉCNICA 

Inicialmente, convém destacar que a sessão pública de abertura do certame está 

prevista para ocorrer no dia 28/02/2019, razão pela qual a presente análise, dada a celeridade 

que o caso requer, limitar-se-á à verificação dos requisitos formais delimitados no subitem 2.1 

deste relatório, bem como se houve atendimento às determinações contidas na DM-GCFCS-TC 

0160/2018 de 25.10.2018 (Processo nº 2743/18 – TCE/RO), nos moldes do subitem 2.2 

analisado na sequência.  

 

2.1. Análise formal do edital  

        

Item Descrição 
Visto do 

Auditor 

Nota 

 

1 

Autorização da abertura da licitação 

passada pelo ordenador de despesa 

(art. 38, caput, da Lei Federal nº 

8.666/93 c/c art. 3º, I da IN nº 

25/2009/TCE-RO) 

  

Pág. 02 e pág. 31 - ID 727371 

Pág. 63/65 – ID 727372 

 

2 

Justificativa da necessidade da 

contratação passada pelo ordenador da 

despesa (art. 3º, I da Lei nº 

10.520/2002 c/c art. 3º, II da IN nº 

25/2009/TCE-RO) 

  
Pág. 144 – ID 727373 

 (item 3 do Projeto Básico) 

3 

Indicação dos recursos orçamentários 

disponíveis (art. 7º, § 2º, III, c/c 14, 

caput, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c 

art. 3º, III da IN nº 25/2009/TCE-RO) 

  

Pág. 89/94 – ID 727373 

 Pág. 111 – ID 727373  

(item 3 do edital) 

Pág. 158 - ID 727373 

(item 25 do Projeto Básico) 

4 

Designação do pregoeiro e da equipe 

de apoio (art. 3º, IV, da Lei Federal nº 

10.520/02 c/c art. 3º, V da IN nº 

25/2009/TCE-RO) 

  
Pág. 101 – ID 727373 

Pag. 206/207 - ID 727373 

5 

Minuta do contrato a ser firmado entre 

a Administração e o licitante vencedor, 

ou do documento equivalente (art. 38, 

I, c/c 40, § 2º, III, da Lei Federal nº 

  Pág. 181/199 – ID 727373 
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8.666/93 c/c art. 3º, VI da IN nº 

25/2009/TCE-RO) 

6 

Comprovação da publicidade do edital 

na forma regulamentada (art. 21 da Lei 

nº 8.666/93 c/c art. 4º, I, da Lei Federal 

nº 10.520/02 c/c art. 3º, VII da IN nº 

25/2009/TCE-RO) 

  
Pág. 105/107 – ID 727373 

(Publicação em 15/02/2019) 

7 

Orçamento estimado em planilhas de 

quantitativos e preços unitários (art. 

38, I, c/c art. 40, § 2º, II, da Lei Federal 

nº 8.666/93 c/c art. 3º, VIII da IN nº 

25/2009/TCE-RO) 

 

  

Pág. 100 – ID 727372  

(Quadro comparativo de 

preços) 

Pág. 54/63 – ID 727371 

(Estimativa do quantitativo) 

 

8 

Estimativa do preço elaborado pelo 

órgão ou entidade promotora da 

licitação dos bens ou serviços a serem 

licitados, indicando o responsável pela 

sua elaboração (art. 3º, III, da Lei 

Federal nº 10.520/02 c/c art. 3º, IX da 

IN nº 25/2009/TCE-RO) 

 

  

Pág. 100 – ID 727372 

Pág. 88 – ID 727373 

 (Quadro comparativo de 

preços) 

Pág. 111 – ID 727373 

(item 3.2 do edital) 

9 

Nos casos de contratação de serviços e 

obras, projeto básico (art. 7º, § 2º, I, c/c 

art. 38, I, e art. 40, § 2º, I, da Lei 

Federal nº 8.666/93 c/c art. 3º, X da IN 

nº 25/2009/TCE-RO) 

  Pág. 144/176 – ID 727373 

10 

Prova de que os documentos foram 

examinados e aprovados pela 

Assessoria Jurídica da administração 

(art. 38, VI e parágrafo único, da Lei 

Federal nº 8.666/93 c/c art. 3º, XII da 

IN nº 25/2009/TCE-RO) 

  

Pág. 24/35 – ID 727373 

(Parecer 

754/SPACC/PGM/2018) 

11 

Edital e anexos; projeto básico/termo 

de referência (art. 38, inciso I da Lei nº 

8.666/1993) 

  Pág. 108/199 – ID 727373 

12 

Cumprimento do prazo mínimo para 

publicação do edital antes da sessão de 

abertura da licitação (art. 4º, V da Lei 

nº 10.520/2002) 

  

Pág. 105/107 – ID 727373 

(Publicação em 15/02/2019) 

Pág. 109 - ID 727373 

(Abertura da Licitação em 

28/02/2019) 
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13 

Indicação sucinta e adequada do objeto 

(art. 38, caput da Lei nº 8.666/93 c/c 

art. 3º, II da Lei nº 10.520/2002) 

  
Pág. 110 - ID 727373  

(item 1.1 do edital) 

14 

Disponibilização do edital por meio de 

módulo próprio da plataforma do 

Sistema Integrado de Gestão e 

Auditoria Pública – SIGAP (art. 1º da 

IN nº 25/2009/TCE-RO) 

  Pág. 203 – ID 727373 

Legenda: Atende: √ - Não atende: ꭓ 

 

Quanto aos requisitos formais acima delimitados, não foram verificadas 

irregularidades no edital do pregão eletrônico nº 14/2019/2SML/PVH. 

 

2.2.  Análise anterior - Processo nº 2743/2018/TCE-RO 

O conselheiro relator, por meio do item II da DM-GCFCS-TC 0160/2018 de 

25.10.2018 (Processo nº 2743/18 – TCE/RO), exarou a seguinte determinação: 

 

II — Determinar à Senhora Patrícia Damico do Nascimento Cruz, Superintendente 

Municipal de Licitações (CPF 747.265.369-15), e o Senhor Raimundo Nonato Rocha 

de Lima, Pregoeiro (145.493.873-00), que, ao deflagrarem novo procedimento 

licitatório com o mesmo objeto, encaminhem a esta Corte de Contas cópia do edital 

de licitação e demais peças anexas para análise, sob pena de multa coercitiva, sem 

prejuízo de outras cominações legais; 

 

A cópia do edital de licitação foi encaminhada a esta Corte de Contas para análise 

(documento nº 01463/19 – Processo 467/2019) e disponibilizada por meio de módulo próprio 

da plataforma do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Pública – SIGAP (fl. 313 do processo 

administrativo nº 08.0448/2018), de forma que houve cumprimento da aludida determinação. 

 

2.3. Dos requisitos de qualificação técnica questionados na análise anterior 

No que tange à qualificação técnica, por ocasião da análise do processo nº 

2743/2018/TCE-RO foi identificada irregularidade que maculou a legalidade do edital do 

pregão eletrônico nº 12/2018.  

Observou-se, no referido edital de licitação, que não constou nenhuma exigência 

de atestado sanitário com classificação de risco alto, uma vez que os documentos exigidos para 

habilitação técnica foram apenas os seguintes (páginas 43/44 do ID nº 652024):  

 

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
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10.4.1. Atestados de Capacidade Técnica, exclusivamente em nome da licitante, 

expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem os 

serviços compatíveis com o objeto da presente licitação;  

10.4,2. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão, 

obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e endereço da emitente, 

o nome completo do signatário, bem como reconhecimento em cartório da assinatura 

aposta, estando as informações ali contidas sujeitas a verificação de sua veracidade 

por parte do pregoeiro;  

10.4.3. Alvará de Funcionamento, expedido pela Vigilância Sanitária;  

10.4.4. Certidão de Registro da Empresa junto ao Conselho Regional de Nutrição, que 

comprove a inscrição da empresa e do responsável técnico (nutricionista) perante o 

respectivo órgão, com a indicação do objeto social compatível com o objeto deste 

edital; 

10.4.5. Declaração de Atendimento ao Regulamento Técnico de Boas Práticas para 

Serviços de Alimentação, estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

- ANGEVISA, através da Resolução - RDC n. 216, de 15 de setembro de 2004, sendo 

que a veracidade das informações prestadas através dessa declaração serão submetidas 

à verificação por parte da administração, mediante diligência ao local de preparo dos 

alimentos. No caso de a diligência constatar o não atendimento dos requisito 

estabelecidos na declaração, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á à aplicação das 

penalidades estabelecidas para emissão de declaração falsa; (sic)  

 

Conforme se depreende do subitem 10.4.3 acima transcrito, o edital somente 

exigiu a apresentação de Alvará de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária, sem 

especificar o grau de risco necessário para as atividades a serem prestadas. 

Conforme legislação em vigor, o fornecimento de refeição preparada é atividade 

de alto risco. No entanto, não constou no edital qualquer exigência relativa ao disposto na 

Resolução nº 153 de 26/04/2017 da ANVISA, que dispõe sobre a Classificação de Grau de 

Risco para Atividades Econômicas Sujeitas à Vigilância Sanitária para fins de licenciamento. 

Na licitação atual (pregão eletrônico nº 14/2019/2SML/PVH) observa-se que a 

irregularidade foi corrigida, uma vez que os itens 3.4, 3.5 e 3.6 do projeto básico trataram 

especificamente do assunto, conforme transcrição abaixo: 

 

3.4. Considerando que as unidades de saúde são estabelecimentos de alto risco, não é 

qualquer tipo Alvará apresentado pelas licitantes que deverão ser aceitos, pois é 

necessário que seja observado a determinação da ANVISA na RDC nº 153, de 26 de 

abril de 2017, que dispõe sobre a Classificação do Grau de Risco para as atividades 

econômicas sujeitas à Vigilância Sanitária, para fins de licenciamento publicada no 

D.O.U. dia 27 de abril de 2017, e Instrução Normativa n.: 16/2017, que traz a lista de 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), contendo 

detalhamento das atividades de baixo risco e alto risco para que as vigilâncias 

sanitárias dos municípios e estados possam adotar procedimentos que levem em 

consideração o risco de cada atividade, que no caso em questão seria o CNAE, 

Código 5620-101; 
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3. 5. Em consonância com o entendimento exposado, e observada assim, a legislação 

federal, o Decreto n.: 14.143, de 03 de março de 2016, da Prefeitura do Município de 

Porto Velho-RO, estabelece os critérios para que a Divisão de Vigilância e 

Licenciamento Sanitário expeça Alvará de Saúde para funcionamento da empresa em 

fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente para empresa, CNAE 

56.20-1-01, Alto Risco Sanitário, cujos procedimentos, bem como a documentação 

necessária a ser apresentada são diferenciadas para as de médio e baixo risco sanitário, 

a fim de se resguardar o ambiente hospitalar, ao ofertar alimentações preparadas e 

assegurar a integridade dos pacientes, no seu processo de recuperação. 

3. 6. Pela seriedade do assunto, é fundamental que conste a exigência do Alvará 

CNAE, código 5620-101, nos requisitos de qualificação técnica, a serem exigidos 

dos licitantes.  

 

Por sua vez, o item 10.4 do edital (qualificação técnica), especificamente o 

subitem 10.4.2, traz a exigência de que o Alvará de Funcionamento da Saúde, expedido pela 

Vigilância Sanitária, contenha expressa indicação do ramo de atividade com classificação de 

risco no CNAE de código 5620-1-01. Vejamos: 

 

10.4.2. Alvará de Funcionamento da Saúde, expedido pela Vigilância Sanitária com 

expressa indicação do Ramo de Atividade com classificação no CNAE "Código 

5620-1-01"; 

 

 

Portanto, houve elisão da irregularidade atinente à expressa exigência de 

classificação de risco, não havendo que se falar em ilegalidade do edital do pregão eletrônico 

nº 14/2019/2SML/PVH quanto a este aspecto. 

 

3. CONCLUSÃO 

Encerrada a análise prévia, conclui-se pela legalidade formal do edital do 

pregão eletrônico nº 14/2019/SML/PVH, ressaltando-se que, em face do exíguo prazo, uma vez 

que a abertura do certame ocorrerá em 28/02/2019, a apreciação técnica limitou-se à verificação 

dos requisitos formais indicados no subitem 2.1, bem como à averiguação quanto ao 

cumprimento das determinações constantes na DM-GCFCS-TC 0160/2018 de 25.10.2018 e à 

verificação de reincidência quanto à irregularidade constatada no Processo nº 2743/2018/TCE-

RO (subitem 2.2).   

 

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Propõe-se ao conselheiro relator: 

a) Considerar formalmente legal o edital do pregão eletrônico nº 

14/2019/SML/PVH, deflagrado pelo Poder Executivo do Município de Porto 

Velho, tendo por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços de fornecimento de refeições preparadas, almoço e jantar, a 
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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, visando 

atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Porto Velho 

(SEMUSA), sem prejuízo de reanálise da matéria em razão de constatação 

superveniente;  

b) Recomendar ao gestor do contrato que observe, como condição de 

pagamento, que os mapas diários de alimentação estejam acompanhados da 

escala nominal dos servidores de plantão por unidade; 

c) Dar conhecimento aos responsáveis acerca da decisão a ser proferida, 
informando-lhes, ainda, que o inteiro teor das peças dos autos e manifestações 

estará disponível no sítio do Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br) em apreço 

à sustentabilidade ambiental, nos termos da Recomendação nº 3/2013/GCOR;  

d) Arquivar os autos após os trâmites legais.  

 

Porto Velho/RO, 25 de fevereiro de 2019. 

 

(assinado eletronicamente) 

NADJA PAMELA FREIRE CAMPOS 
Auditora de Controle Externo - Direito 

Cadastro n. 518 

 

Supervisão: 

 

(assinado eletronicamente) 

SANTA SPAGNOL 
Auditora de Controle Externo 

Cadastro n. 423 
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Em,

NADJA PAMELA FREIRE CAMPOS
Mat. 518

25 de Fevereiro de 2019 Em,
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Mat. 423
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