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

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se  de  julgamento  de  impugnações  interpostas
contra o Edital do Pregão Eletrônico n. 014/2019/SML, deflagrado nos
autos do Processo Administrativo n. 08.00448/2018, que tem por objeto
resumido  a  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", conforme estabelecido no Edital e seus Anexos, para
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. As Empresas
que opuseram impugnações ao ato convocatório foram: 

a) NUTRISABOR  ASSESSORIA  E  ALIMENTOS  LTDA,  Pessoa  Jurídica  de
Direito Privado inscrita no CNPJ sob o n. 02.540.779/0001-63,
com  endereço  na  Rua  Domingos  Vieira,  343,  sala  303,  Santa
Efigência, Belo Horizonte - MG, em face dos termos do Edital de
Pregão Eletrônico n. 014/2019, foi encaminhada por meio do e-
mail licitacao@nsabor.com.br, no dia 22 de fevereiro de 2019, as
16h05m;

b) BRASIL  INDÚSTRIA  ALIMENTÍCIA  EIRELI  ME,  pessoa  jurídica  de
direito privado inscrita no CNJ sob o n. 08.812.310/0001-12,
estabelecida na Rua Antônio Lacerda, 4152, bairro Industrial,
Porto  Velho  –  RO,  através  do  e-mail
brasil.indalimentos@gmail.com, no dia 25 de fevereiro de 2019,
as 16h36m, interpôs impugnação ao Edital.

I. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Coadunando com a legislação regente o Edital impugnado
tratou  dos  prazos  para  impugnação  no  item  11  do  instrumento
convocatório, onde se extrai: 

“11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para  abertura  da  sessão  pública,  qualquer  pessoa
física ou jurídica poderá propor impugnação deste ato
convocatório do Pregão, na forma eletrônica, via e-
mail para o endereço: pregoes.sml@gmail.com.
(...)
11.5.1.  Os instrumentos de que tratam este subitem
(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, 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.”

Em análise aos documentos encaminhados, entende-se como
data de recebimento da impugnação da empresa NUTRISABOR ASSESSORIA E
ALIMENTOS LTDA  o dia 25.02.2019, e o dia 26.02.2019 da impugnante
BRASIL  INDÚSTRIA  ALIMENTÍCIA  EIRELI  ME.  Assim,  verifica-se  o
atendimento dos requisitos previstos em Edital para seu recebimento,
motivo pela qual deverá ser recebida e analisada. Na oportunidade,
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decido nesta data dar publicidade às peças impugnatórias, para ciência
de todos. 

II. DO MÉRITO

1. NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA

1.1 DA ALEGAÇÃO:

Em síntese a impugnante alega que a exigência do Alvará
de  funcionamento  da  Saúde  expedido  pela  Vigilância  Sanitária,  não
podendo ser estes de matriz ou filial que não executará o contrato,
fere a lei de licitação.

Argumenta que o objeto da contratação foi licitado no
exercício de 2018, conforme processo administrativo n.  08.0266/2016,
contudo a mesma exigência frustrou o caráter competitivo na época e,
talvez, segundo entendimento da impugnante, tenha sido essa uma das
razões para que ele seja republicado neste ano.

Cita doutrina que entende aplicável à matéria e, por
fim, solicita que seja julgada procedente sua impugnação, para que
seja  alterado  o  edital  de  Licitação,  excluindo-se  a  exigência  de
Alvará de funcionamento da Saúde, expedido pela Vigilância Sanitária
CNAE  Código  5620-1-01,  substituindo-se  tal  exigência  por  uma
declaração, por meio da qual a licitante vencedora compromete-se a
adequar-se à legislação em até 60 dias da assinatura do contrato para
apresentar à contratante alvará.

1.2. DO JULGAMENTO 

Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que,  a  despeito  da
Licitante  ter  depreendido  que  a  anulação  do  Pregão  Eletrônico  n.
012/2018/SML tenha decorrido de exigência análoga à que foi procedida
no Edital ora impugnado, é fato que, a situação foi inversa. 

Sendo  que,  em  razão  de  Representação  protocolada  no
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que resultou no Processo n.
02743/18-TCE-RO, restou entendido que no caso de atividades que exija
o Alvará de Licença Sanitária compatível com o risco da atividade, o
mesmo deve ser esclarecido no Edital de Licitação. 

Ademais, no que pertine ao Alvará de licença Sanitária
exigido  neste  Pregão,  a  questão  já  foi  inclusive,  objeto  de
manifestação pelo Corpo Técnico do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, de acordo com o Relatório Técnico exarado no 467/2019-TCE-
RO, cuja parte conclusiva, transcrevo:

“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
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documentos exigidos para habilitação técnica foram
apenas os seguintes (páginas 43/44 do ID nº 652024)
(…) 

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 (…)

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. (…)

a) Considerar formalmente legal o edital do pregão
eletrônico nº14/2019/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), sem prejuízo de reanálise da matéria
em razão de constatação superveniente”

No  caso,  a  autorização  sanitária  de  alto  risco  foi
inserida em Edital para possibilitar a efetiva delimitação do que, de
fato,  é  exigido  para  fins  de  habilitação  no  presente  Pregão,  sem
causar qualquer tipo de embaraço futuro. 

Acerca  da  alegada  restrição  indevida  à  competição,
necessário ressaltar que, a exigência ora combatida é devida, já que
se trata de serviços de alimentação humana e, portanto, deve obedecer
às normas aplicáveis, em especial as que sejam emitidas pela Anvisa. 

Quanto à alegada restrição no sentido de ser exigido
que  a  Licença  recai  sobre  o  estabelecimento  que,  efetivamente,
prestará  os  serviços,  salienta-se  que  o  Decreto  Municipal  n.
14.143/20161 determina inspeção sanitária  in loco,  para aferição de

1 Que normatiza a classificação de riscos sanitários dos estabelecimentos
públicos ou particulares no âmbito municipal
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cada estabelecimento, tramitando em consonância com as autorizações
especiais expedido pelo  Ministério da Saúde,  que normatiza que  as
autorizações são individuais para área em que cada estabelecimento
realize a atividade, ou seja, a autorização não é estendida às filiais
automaticamente.

Desta  forma,  o  serviço  objeto  deste  certame,  como
supracitado pelo TCE-RO, necessita de licença sanitária de alto risco,
para que seja garantida a qualidade e a plena satisfação das normas
especiais aplicáveis à matéria.

Ademais, necessário consignar que a Lei de Licitações,
em seu art. 30, inciso IV estabelece de forma clara que, para fins de
qualificação técnica em processos Licitatórios, a Administração deverá
exigir, quando for o caso, a comprovação do atendimento à legislação
especial. 

Ante ao exposto, considerando a legislação específica,
tal exigência não poderia ser substituída por licença de matriz ou
filial que não executará o contrato, ou por declaração que tentará
adquirir tal licença.

Tal  dispositivo,  notadamente  amolda-se  ao  caso
concreto,  em  razão  da  questão  afeta  nesta  impugnação  tratar-se
justamente  de  regras  estabelecidas  pela  Anvisa  e  a  Vigilância
Sanitária Municipal (Legislação Especial). Portanto, resta claro que o
apropriado é a comprovação no ato da habilitação, sob pena de prejuízo
à  satisfação  do  interesse  público,  razão  pela  qual  não  pode  ser
julgado o procedendo o pedido de substituição da exigência do Alvará
Sanitário, nos termos constantes do Edital, por mera Declaração da
Licitante. 

Por  fim,  submetida  a  impugnação  à  Secretaria
requisitante dos serviços, a Secretaria Municipal de Saúde, encaminhou
manifestação no sentido de que, por se tratar de serviços com início
imediato e, portanto, exigindo-se a documentação desde o início da
execução, não há como deferir dilação de prazo para apresentação de
documento inerente ao próprio da atividade.

Ante ao exposto, julgo improcedente o pedido, mantendo-
se inalterados os termos do Edital. 

 

2. BRASIL INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA EIRELI ME

2.1. DA ALEGAÇÃO

No  mérito,  a  impugnante  argumenta  que  os  custos
relativos aos serviços devem ser calculados com base em planilhas de
mão  de  obra,  custo  com  transporte  dos  alimento  e  ainda,  com  a
repactuação do futuro contrato. 

Menciona diversos itens do Edital de Licitação e seus
anexos,  em  especial  os  que  estabelecem  obrigações  relativas  ao
cumprimento  de  obrigações  junto  a  seus  empregados,  a  exemplo  de
exigências  relacionadas  ao  uso  de  uniforme  e  identificação  dos
funcionários que terão acesso às Unidades da Contratante.  
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Cita doutrina e jusrisprudências que entende pertinente
ao caso e, ao final requer que seja julgada procedente sua impugnação
com a consequente alteração no edital para incluir Planilha de Custos
com a mão de obra que será utilizada no contrato, Planilha de custos
relativa ao transporte dos alimentos e cláusula de repactuação, o que
demandará  nova  pesquisa  de  preços  para  os  serviços  objeto  deste
Pregão.

2.2. DO JULGAMENTO

Os  aspectos  impugnados  orbitam  na  esfera  da
discricionariedade do Órgão Requisitante 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,  os termos  da  presente impugnação  foram
submetidos à SEMUSA, para análise e deliberação acerca da procedência
ou não dos argumentos expostos pela impugnante. 

Prima facie, esclarece-se que os termos da Impugnação
já  foram  analisados  pela  Administração,  quando  do  pedido  de
esclarecimento formulado pela mesma empresa em 19.02.2019. 

Naquela  ocasião,  a  SEMUSA,  através  do  Ofício  n.
706/2019/DEMAC/GAB/SEMUSA  já  havia  se  manifestado  quanto  à
improcedência dos pontos alegados, conforme trecho do aludido Ofício,
que transcrevo: 

Ofício n. 706/2019/DEMAC/GAB/SEMUSA:
“Quanto ao questionamento da alocação de mão de obra
exclusiva ou não no contrato vejamos os seguintes
itens do Edital e seus anexos: 

“OBJETO: Contratação de empresa especializada
na prestação de  SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES PREPARADAS (…)
18.1.8.  Realizar  atendimento  de  segunda  a
domingo, e, para atender o serviço, deverá
possuir  funcionários  efetivos,  devidamente
registrados  em  carteiras,  incluindo  um
profissional  Nutricionista  com  o  devido
registro no Conselho de Nutrição;
18.1.9. Manter, às suas expensas, no mínimo 1
(um) funcionário durante todo o período em
que estiverem sendo servidas as refeições nas
linhas de servir; (…)”

Assim, podemos verificar que o próprio instrumento
convocatório já elucida essas questões no tocante a
prestação do serviço, pois estabelece ainda que as
refeições  devem  ser  preparadas  na  cozinha  da
contratada e em relação ao elemento de despesa, esse
está  correto,  pois  a  caracterização  do  objeto  já
descreve que trata-se de contratação de serviço de
refeições preparadas com serviços acessórios.
Sobre quantidade de funcionários, o item 18.1.9 do

Anexo  II  estabelece  ao  mínimo  um  servidor  a
disposição das unidades durante todo o período em
que se mantêm as refeições nas linhas de servir das

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, Bairro: Liberdade

Tel. (69) 3901-3069/3639
CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO

5



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

unidades, ou seja, cerca de duas horas diárias, o
que não caracteriza exclusividade de mão de obra.” 

Submetida novamente à matéria à SEMUSA, recebemos nesta
data o Oficio n. 755/2018/DEMAC/GAB/SEMUSA que ratificou os termos do
anterior  e,  acrescentou  também  que,  “o  presente  contrato  é  de
prestação de serviços e não contempla exclusividade de mão de obra,
assim os itens descritos no tópico obrigações da contratada quanto a
uniformização de seus empregados e demais situações relacionadas aos
empregados são custos inerentes a atividade sendo de responsabilidade
da contratada”.

Ademais, considerando que não há permanência, em caráter
exclusivo,  de  funcionários  da  futura  contrata  à  disposição  da
Contratante, tal como disposto na a IN n. 05, de 26 de maio de 2017,
temos apenas mão de obra para execução de serviços inerentes à própria
atividade da Empresa Contratada, assim a situação fática não obriga à
Administração a adotar aquela modelagem da Contratação, senão vejamos
o art. 17 da citada IN: 

“Art.  17.  Os  serviços  com  regime  de  dedicação
exclusiva de mão de obra são aqueles em que o modelo
de  execução  contratual  exija,  dentre  outros
requisitos, que:
I - os empregados da contratada fiquem à disposição
nas dependências da contratante para a prestação dos
serviços;
II  -  a  contratada  não  compartilhe  os  recursos
humanos e materiais disponíveis de uma contratação
para execução simultânea de outros contratos; e
III - a contratada possibilite a fiscalização pela
contratante  quanto  à  distribuição,  controle  e
supervisão dos  recursos  humanos  alocados aos seus
contratos.
Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput
poderão ser prestados fora das dependências do órgão
ou entidade, desde que não seja nas dependências da
contratada e presentes os requisitos dos incisos II
e III.”

Acerca dos dispositivos editalícios que, de acordo com a
impugnante, induziriam à necessidade de alteração da metodologia de
contratação definida nos autos, insta mencionar, que todo o contrato
que  utiliza  mão  de  obra,  inclusive  os  serviços  executados  nas
dependências da contratada, devem atender às legislações trabalhistas,
sendo de responsabilidade exclusivamente da contratada os encargos,
cabendo  à  Administração  Pública  exigir  a  regularidade  fiscal  e
trabalhista como documento habilitatória e para fins de pagamento.

No que pertine às exigências relacionadas a uniforme e
identificação, as mesmas são regras gerais de acesso e identificação
de pessoas eventualmente autorizados a acessar determinados locais das
Unidades.

Pelo  exposto,  o  modelo  de  execução  contratual  objeto
deste certame não é um serviço com dedicação exclusiva de mão de obra,
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contudo a contrata deve atender as legislações vigentes, incluindo a
trabalhista, e as normas editalícias.

Oportuno destacar o item 5.1.6 do Edital, o qual clareia
as dúvidas quanto a formação de preço:

“5.1.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos
o lucro pretendido e todos os custos decorrentes da
entrega dos materiais, objeto desta licitação, tais
como  transporte,  mão  de  obra,  impostos,  encargos
sociais,  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e
comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, e
outras  despesas  incidentes  ou  necessárias  à
efetivação do cumprimento das obrigações decorrentes
do presente Pregão;”

Inobstante os termos impugnados,  causa estranheza tais
alegações de impossibilidade de mensurar os custos para os serviços
objeto  do  termo  de  referência,  que  deu  origem  ao  instrumento
convocatório, em razão da mesma licitante ter apresentação cotação nos
autos, cujo levantamento de seus custos tenha levando considerado o
mesmo termo de referência.

III. DA DECISÃO

Ante ao exposto, com fulcro na legislação aplicável e
no Edital de  Licitação, decido  CONHECER AS IMPUGNAÇÕES ACIMA,  por
preencherem  os  requisitos  para  tanto e,  no  mérito, JULGÁ-LAS
TOTALMENTE IMPROCEDENTES, mantendo-se inalterados os termos do Edital
de Licitação.

Ressalto que as decisões ora proferidas estão embasadas
nas razões de fato e direito expostas nesta Resposta e que, em face da
improcedência, permanece inalterado o Edital de Licitação, inclusive
quanto a data de abertura do certame. 

Porto Velho, 26 de fevereiro de 2019.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML
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