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

RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:  08.0266/2016
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2018
RECORRENTE: Brasil Indústria Alimentícia Eireli – ME,
RECORRIDOS: Ello Comércio e Serviços de Alimentação Ltda - EPP
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  o  presente  da  análise  de  recurso

interposto pela empresa Brasil Indústria Alimentícia Eireli – ME,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº

08.812.310.0001/12,  com  sede  à  Rua  Antônio  Lacerda,  nº  4152,

Bairro Industrial, Porto Velho – RO, neste ato representada por

sua sócia-administradora Camila Luzia Santos Vianna, contra ato

deste Pregoeiro relativamente ao ato que Declarou vencedora do

Lote 1, a empresa Ello Comércio e Serviços de Alimentação Ltda –

EPP.

Nas razões recursais a recorrente alega: 

1  –  Que,  embora  apresentado  fora  do  prazo

convencionado no item 11.2 do Edital, o qual foi fixado em 30

minutos, o recurso foi apresentado no prazo de 24 (vinte) horas,

período  em  que  o  sistema  licitações-e  manteve-se  aberto  para

tanto; 
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2 – Que ao apresentar sua proposta e o seu

detalhamento a empresa declarada vencedora contrariou o item 6.1,

do Edital, em razão de não ter apresentado o Anexo I-A – Planilha

de Custo Per Capita, o que por expressa disposição editalícia

(itens  6.1  e  8.2),  ensejaria  a  desclassificação  e

responsabilização administrativa;

3 – Que a falta de apresentação do Anexo I-A

– Planilha de Custo Per Capita, é essencial e necessária para a

Demonstração Analítica da Variação dos Componentes dos Custos,

impactando em eventual pedido de Reajuste de Preços e Repactuação

dos valores contratados;

4  –  Que  a  empresa  declarada  vencedora  não

atendeu à Cláusula 10.4.3 do Edital bem como o Decreto Municipal

nº 14.153, de 03 de março de 2016, haja vista ter apresentado uma

Licença Sanitária incompatível com o objeto licitado, ou seja,

uma  autorização  de  funcionamento  para  Serviços  de  Alimentação

para eventos e Recepções – Bufê, CNAE 56.20-1-02, atividade esta

classificada  como  sendo  de  risco  de  grau  médio,  contrariando

assim, as exigências necessárias para a prestação dos serviços

objeto do contrato, classificada como atividade de Alto Risco

Sanitário;       

5 – Que para o funcionamento de empresa em

fornecimento de alimentos preparados e de alto risco sanitário

uma das exigências é que os veículos de transporte de alimentação
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devem ser inspecionados, obtendo assim o Certificado de

Inspeção Sanitária de Veículos de Transporte; 

6 – Que as instalações da empresa vencedora

não atendem ao Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços

de Alimentação estabelecidos na Cláusula 10.4.5 do Edital e na

Resolução - RDC nº 216, de 15 de setembro, haja vista que o local

aonde a empresa encontra-se atualmente sediada já foi objeto de

Notificação Preliminar nº 00150/14 a 000153/14 de 19 de março de

2014;

7 – Conclui que diante das situações fáticas

alhures  mencionadas  somente  ressaltam  que  a  empresa  declarada

vencedora não atendeu às disposições editalícias, haja vista que

os Atestados de Capacidade Técnica apresentados são insuficientes

para demonstrar a capacidade da empresa em prestar os serviços

visados pela Administração.

Instada  a  apresentar  Contrarrazões  a

recorrida assim o fez às fls. 761/764.

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

DA TEMPESTIVIDADE

A Recorrente, Brasil Indústria Alimentícia Eireli – 

ME, interpôs recurso contra decisão deste Pregoeiro, em declarar 

vencedora empresa Ello Comércio e Serviços de Alimentação Ltda – 

EPP, no Lote 01. 

A  empresa  Ello  Comércio  e  Serviços  de  Alimentação

Ltda – EPP, fora declarada vencedora no lote no dia 12/03/2018,
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às 09h33min (horário de Brasília), sendo concedido o prazo

de 30 minutos para manifestação de intenção de recurso conforme

item 11.2 do edital, ou seja, o prazo findaria às 10h03min do

mesmo dia, ou seja, 12/03/2018.

11.2.  Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá
prazo de, no mínimo, 30 minutos, durante o qual,
qualquer licitante poderá, de forma imediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recurso; 

Ocorre  que,  em  direção  oposta  ao  estabelecido  nos

itens 11.2, 11.2.1 do edital, a recorrente deixou de manifestar

intenção  de  recurso  dentro  do  prazo  previamente  fixado,  haja

vista  que  assim  o  fez  no  prazo  de  24  (vinte)  horas

disponibilizado  pelo  Sistema  Licitações-e.  Não  bastasse  isso,

manifestou-se de forma vazia, sem qualquer argumento sustentável

e  devidamente  motivado,  tanto  assim,  que  tentou  corrigir  e

complementar suas razões recursais fora do campo próprio para

manifestação de recurso no sistema do Licitações-e. 

A  respeito  da  matéria,  no  Acórdão  339/de  2010  o

Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU assim recomendou,

in verbis;

10.4. Isto posto, tem-se, portanto, que o juízo de
admissibilidade  da  intenção  de  recorrer,  na
modalidade  pregão  –  tanto  eletrônico  como
presencial-levado a efeito pelo Pregoeiro, deve se
limitar  à  análise  acerca  da  presença  dos
pressupostos  recursais  (sucumbência,
tempestividade,  legitimidade,  interesse  e
motivação), sendo vedado a este agente analisar,
de antemão, o próprio mérito recursal, em que pese
lhe ser lícito examinar se os motivos apresentados
na  intenção  de  recorrer  possuem,  em  tese,  um
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mínimo  de  plausibilidade  para  seu
seguimento.[Grifo nosso]. 

Nada obstante, isto é, da flagrante intempestividade

do recurso, em homenagem ao princípio do contraditório, da ampla

defesa, da ampla competitividade e sobretudo da busca da Verdade

Real acolhemos o presente recurso.

III. DO MÉRITO

  Devidamente  analisados  os  argumentos  expendidos,

depreende-se que o presente certame licitatório seguiu na íntegra

os dispositivos contidos no instrumento convocatório, e observou

aos Princípios Constitucionais da Legalidade, da Impessoalidade,

da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, bem como nas Leis

aplicáveis  ao  caso,  quais  sejam:  na  Lei  nº  10.520/02  e

subsidiariamente na Lei nº 8.666/93, que em seu art. 3º, assim

disciplina:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a

observância  do  princípio  constitucional  da

isonomia,  A  SELEÇÃO  DA  PROPOSTA  MAIS

VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO e a promoção

do  desenvolvimento  nacional  sustentável  e

será  processada  e  julgada  em  estrita

conformidade  com  os  princípios  básicos  da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade,

da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade

administrativa,  da vinculação ao instrumento

convocatório, do  julgamento  objetivo e  dos

que lhe  são correlatos. (Redação dada  pela

Lei nº 12.349, de 2010). [Grifamos]
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No  que  tange  aos  argumentos  suscitados  pela

recorrente, como se verá adiante as afirmações alinhavadas não

procedem em sua totalidade, senão vejamos:  

A – Da ausência do Anexo I-A. 

Neste aspecto, ressaltamos que embora em um primeiro

momento a empresa não tenha apresentado de Plano o Anexo I-A que

trata da Planilha de Preço Per Capita, por se tratar de uma falha

considerada meramente formal, ao exercer seu Poder de efetuar

Diligências, este Pregoeiro solicitou referido documento que foi

prontamente  anexado  aos  autos  pela  empresa  recorrida  às  fls.

780/808

Vale  destacar  que  a  Planilha  de  Preço  Per-Capita

solicitada e apresentada pela recorrida, ao ser confrontada com

as  demais  Planilhas  estabelecidas  no  Anexo  I  e  II,  coincide

exatamente  com  os  Cálculos  apresentados  na  Proposta  de  Preço

Detalhada  –  Anexo  I,  bem  como  com  a  Planilha  de  Custos

Consolidada às fls. 809/886 – Anexo II, o que afasta por si só

quaisquer e eventuais dúvidas quanto à exequibilidade do valor

ofertado pela arrematante/vencedora, quanto a possíveis impactos

negativos  ou  desvantajosos  para  a  Administração  Pública  no

momento da concessão de reajustes ou pedidos de reequilíbrios, e,

sobretudo, quanto à vantajosidade econômica da proposta.

A respeito do Poder conferido ao Pregoeiro em efetuar

diligências destinadas a sanar eventuais falhas, o Decreto nº

10.300, de 17 de fevereiro de 2006, assim disciplina:
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“Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante

poderá, durante a sessão pública, de forma imedia-

ta e motivada, em campo próprio do sistema, mani-

festar sua intenção de recorrer, quando lhe será

concedido o prazo de 03 (três) dias para apresen-

tar as razões de recurso, ficando os demais lici-

tantes,  desde  logo,  intimados  para,  querendo,

apresentarem contrarrazões em igual prazo, que co-

meçará a contar do término do prazo do recorrente,

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos

indispensáveis à defesa dos seus interesses.

(…)

§3º. No julgamento da habilitação e das propostas,

o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos documentos

e sua validade jurídica, mediante despacho funda-

mentado, registrado em ata e acessível a todos,

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de

habilitação e classificação.

No mesmo rumo, o Decreto Federal nº 5.450/05, possui

idêntica redação: 

Art. 26.  Declarado o vencedor, qualquer licitante

poderá, durante a sessão pública, de forma imedia-

ta e motivada, em campo próprio do sistema, mani-

festar sua intenção de recorrer, quando lhe será

concedido o prazo de três dias para apresentar as
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razões de recurso, ficando os demais lici-

tantes,  desde  logo,  intimados  para,  querendo,

apresentarem contra-razões em igual prazo, que co-

meçará a contar do término do prazo do recorrente,

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

(…)

§ 3º  No julgamento da habilitação e das propos-

tas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que

não alterem a substância das propostas, dos docu-

mentos e sua validade jurídica, mediante despacho

fundamentado, registrado em ata e acessível a to-

dos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins

de habilitação e classificação; 

  A jurisprudência dominante não destoa da legislação,

como assim se infere:

 “A ratio legis” que obriga, aos participantes, a

oferecerem propostas claras é tão só a de propi-

ciar o entendimento à administração e aos admi-

nistrados. Se o valor da proposta, na hipótese,

foi perfeitamente compreendido, em sua inteireza,

pela comissão especial ..., O formalismo no pro-

cedimento licitatório não significa que se possa

desclassificar propostas eivadas de simples omis-

sões ou defeitos irrelevantes.” (STJ - Ministro

DEMÓCRITO  REINALDO  -  MS  5418/DF  –  Fonte:  DJ

01.06.1998 p. 24)
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Ao comentar o MS, o Professor Cesar A. Guimarães Pe-

reira*  teceu os seguintes comentários:

“A partir do julgamento do MS nº 5.418-DF1 , o STJ fir-

mou o entendimento de que, nos processos licitatórios,

devem ser desconsiderados defeitos formais que não afe-

tem o cumprimento efetivo das condições do ato convoca-

tório². Tratava-se de inovação importante em face da

visão tradicional do processo licitatório como um pro-

cedimento formalista, em que a vinculação absoluta e

literal às condições do edital representaria fator de

isonomia entre os concorrentes. Com essa orientação,

que se estendeu a outros tribunais3, o STJ passava a

alinhar-se com a maior parte da doutrina4, segundo a

qual a qualificação da licitação como processo competi-

tivo não implica transformá-la em um jogo de mera habi-

lidade, em que a competição não se dá entre propostas,

mas no âmbito do atendimento de requisitos do edital.”

Cesar A. Guimarães Pereira* Saneamento de defeitos for-

mais na licitação: art. 12, IV, da Lei 11.079 e o art.

109, § 8º, previsto no PL nº 7.709.[Grifo nosso].

O Advogado da União – Professor e Mestre em Direito

Econômico - Ronny Charles Lopes de Torres, doutrina na mesma es-

teira no sentido de maior decisão da Administração na figura do

Pregoeiro, vejamos o que explana; 
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“O Pregoeiro é um agente público diferen-

ciado. Sua atuação convive com a comunicação en-

tre a realidade pública, com suas prerrogativas e

normas de controle, e a realidade privada do Mer-

cado, com suas nuances próprias de competição e

de  regulação  mercadológica.  Essa  convivência

impõe diversos desafios, mas também permite uma

expertise  e  oxigenação  de  ideias,  incomuns  ao

serviço público em geral Com a inexistência de

restrições  à  recondução,  o  pregoeiro  costuma

aprender com as licitações por ele gerenciadas,

absorvendo importantes conhecimentos sobre o ob-

jeto da licitação e sobre o comportamento daquele

segmento do mercado. Isso faz com que eventuais

equívocos, na formatação do certame, sejam corri-

gidos, por intervenção do pregoeiro, antes mesmo

da publicação do edital”.

(…)

“Ora, essa figura (o Pregoeiro) foi criada para

ser um gestor do certame licitatório e também um

negociador, competência imaginada em uma lógica

gerencial que superou a desconfiança a priori do

modelo  exacerbadamente  burocrático.  Jacoby  Fer-

nandes, com a sabedoria que lhe é peculiar, lem-

bra que não podem ser definidas previamente as

hipóteses de saneamento”:

(…)

“Não se pode definir previamente ou pretender re-

gular o direito-dever de saneamento, até porque

são ilimitadas e multifacetadas hipóteses em que
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ocorrem erros, defeitos, vícios. Acresce-

se, ainda, que toda teoria jurídica de convalida-

ção do ato administrativo na riqueza que só a

prática evidencia fica distante de um norte per-

manentemente orientador.[1]Mesmo que inexistisse

previsão que admitisse as diligências, no regula-

mento federal do pregão, essa atitude de sanar

erros  e  omissões  simples  seria  admissível,  em

prestígio aos princípios da eficiência, da compe-

titividade e da razoabilidade. Essas normas ser-

vem de fundamento para evitar desclassificações

motivadas por erros e omissões de pouca relevân-

cia, desde que tal correção não desrespeite o in-

teresse público ou afronte o tratamento isonômico

entre os participantes”.[Grifo nosso].

Sacramentando referido posicionamento, O Tribunal de

Contas, já se manifestou no seguinte sentido:

 “…que é indevida a desclassificação de licitan-

tes em razão da ausência de informações na pro-

posta  que  possam  ser  supridas  pela  diligência

prevista no art. 43, § 3º, da Lei de Licitações.”

(TCU. Acórdão 1170/2013-Plenário, Relatora Minis-

tra Ana Arraes, 15.5.2013 - info 151).

Diante o acima explanado, conclui-se, pois, que sob

este ângulo não há motivos plausíveis para desclassificar a pro-

posta mais vantajosa para a Administração, ou acolher a argumen-

tação de que a não apresentação da Planilha de Custos Per Capita
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possa influenciar em eventual pedido de Reequilíbrio ou de

Reajuste de Preços. 

B – Dos Atestados de Capacidade Técnica apresentados

pela empresa recorrida. 

No ponto, após escorreita e minuciosa análise da le-

gislação  federal  e  municipal  acerca  da  matéria,  sobretudo  da

Classificação da atividade objeto do presente certame, razão as-

siste ao recorrente pelos seguintes motivos:

Segundo a Resolução nº 153, de 26 de Abril de 2017 -

ANVISA, que dispõe sobre a Classificação de Grau de Risco para as

atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária, para fins

de licenciamento, e dá outras Providências; da Tabela do CNAE –

Classificação  Nacional  de  Atividades  Econômicas;  bem  como  da

Classificação estabelecida pelo IBGE/CONCLA – Comissão Nacional

de Classificação, os serviços de “FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRE-

PARADAS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS”, encontram-se elencados

na Relação das atividades de “ALTO RISCO”,  classificada sob o

Código CNAE sob nº 5620-1/01. 

In casu, não se olvida que os Atestados de Capacidade

Técnica de fls.602/603 e 605, demonstram que a empresa ELLO CO-

MÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA-ME, já prestou os serviços

de  fornecimento  de  alimentos  tais  como  café  da  manhã,  coffe

break's e até mesmo almoços e jantares e Kit lanches. Todavia, ao

serem confrontados com os demais documentos habilitatórios da re-

ferida empresa, notadamente a Cláusula-Sexta de seu Contrato So-

cial – fls. 590/591; da Licença Sanitária nº 02920 de fl. 612 e
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da Certidão de Registro e Quitação nº 0024/2018 – fl.613

resta patente e inquestionável que a empresa recorrida não se en-

contra devidamente apta e habilitada à prestação dos serviços ob-

jeto do contrato, qual seja: Os serviços de Fornecimento de Re-

feições preparadas, mas apenas para a execução dos “Serviços de

Alimentação para eventos e Recepções”. 

Isso porque a despeito da semelhança entre as duas

atividades e dos serviços em questão, por determinação legal e

expressa, foi conferido tratamento diferenciado e específico para

o exercício das duas atividades, porquanto ao passo que a execu-

ção dos “Serviços de Alimentação para Eventos e Recepções – Bufê,

foi classificado pela Anvisa e pelo CONCLA como atividade de

“Baixo Risco” - CNAE sob nº 5620-1/02, a atividade de “Forneci-

mento de Refeições Preparadas”, foi classificada pelos mesmos Ór-

gãos como atividade de “Alto Risco” e CNAE  sob nº 5620-1/01. 

Portanto, na busca na verdade real e formal, conside-

rados os aspectos analisados, não há como manter a Classificação

da empresa recorrida, razão pela qual considero despiciendo a

análise dos demais aspectos suscitados pela recorrente, haja vis-

ta sua estreita relação com a matéria examinada.

IV. DA CONCLUSÃO

Ante  o  exposto,  com  fundamento  nos  princípios  da

moralidade, igualdade, competitividade, vinculação ao instrumento

convocatório, e visando ao interesse da Administração em todos os

atos até então praticados, considero  Parcialmente Procedente o

recurso interposto e em Juízo de Retratação, decido INABILITAR a
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empresa  Ello Comércio e Serviços de Alimentação Ltda –

EPP, CNPJ Nº 08.821.893/0001-48, vencedora do Lote 01, do Pregão

Eletrônio nº 012/2018.

Ato  contínuo,  faço  subir  os  autos  devidamente

informados para apreciação da Autoridade Superior. 

Porto Velho, 23 de março de 2018.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/SML
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