
INABILITAÇÃO DE EMPRESA DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020

Processo nº: 020250.00790/2019-0

Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de alimentação preparada de acordo 

com os cardápios e descrições constantes no Edital e seus anexos.

A PREGOEIRA   OFICIAL  DA  FUNDAÇÃO  ESTADUAL  DE  SAÚDE  , 

designada através da Portaria nº 12/2020, de 12 de janeiro de 2020, a Sra. Bruna Costa Santana, 

no exercício de suas atribuições legais e considerando os documentos de habilitação do Pregão 

Eletrônico  nº  05/2020,  fundamentado  na  legislação  pertinente,  entregue  tempestivamente  pela 

empresa FOOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 

Inicialmente procedeu-se a análise dos documentos de habilitação enviados através 

do e-mail:  cplfunesa@gmail.com,  no dia 09/03/2020, às 12:32h e recebido no dia 09/03/2020. 

Após de vistos, analisados e discutidos, indicamos a seguir:

1 - FATOS:

Do ato convocatório a empresa supracitada arrematou os Lotes 02 e 03, do Pregão 

Eletrônico  05/2020,   porém,  ao  analisarmos  os  documentos  de  habilitação,  verificamos  que  a 

empresa não atende o item 13.10.3.:

 "A empresa  participante  deste  certame  licitatório,  para  atender  ao  objeto  deste 

Termo, deverá apresentar licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária (art. 29 da 

Lei 8.666/93, Lei Municipal nº1.968/93 e Resolução nº3/CIB, de 27/03/2001), bem como Alvará de 

funcionamento do estabelecimento onde serão preparadas as refeições, que obrigatoriamente deve 

ser de propriedade da licitante (vedada qualquer espécie de subcontratação ou a apresentação de 

alvará em nome de terceiro), assim como localizar-se no Estado de Sergipe".

Ocorre que os Alvarás apresentados são do município de Aramari, estado da 

Bahia, ou seja, não atendem a solicitação do instrumento convocatório em seu item 13.10.3..
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2 - DOS FUNDAMENTOS:

De início, vale ressaltar que a depender do objeto licitado (alimentação preparada), a 

exigência de Alvará de Sanitário e de Localização, quando da habilitação, é perfeitamente possível, 

nos termos do entendimento consagrado pelo TCU:

EMENTA  -  DENÚNCIA  PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO  CONTRATAÇÃO  
DEEMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE  PREPARO  E  
FORNECIMENTODE  ALIMENTAÇÃO  EXIGÊNCIA  DE  ALVARÁ  SANITÁRIO  
AUTORIZAÇÃODE FUNCIONAMENTO POSSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO  
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DEDOCUMENTAÇÃO  PREVISTA  EM  LEI  ESPECIAL  PERTINÊNCIA  COM  
OOBJETO  LICITADO  LEGALIDADE  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  
DEIRREGULARIDADE  ARQUIVAMENTO.  A  lei  de  licitações  permite  a  
possibilidade  da  apresentação  de  documentação  prevista  em  lei  especial,  em  
determinados  casos,  como  requisito  de  habilitação  técnica.  Conforme 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), é lícita a exigência de  
alvará sanitário e de localização ou funcionamento quando a atividade assim o  
exigir,  como no caso de  o objeto  da licitação ser  contratação de serviços  de  
preparo  e  fornecimento  de alimentação. O processo  de denúncia  é  arquivado  
diante  da  não  comprovação  de  irregularidade  alegada  pelo  denunciante.  
ACÓRDÃO:  Vista,  relatada  e  discutida  a  matéria  dos  autos,  na  2ª  Sessão  
Reservada do Tribunal Pleno, de 15 de agosto de 2018, ACORDAM os Senhores  
Conselheiros, por unanimidade, nos termos do voto do Relator,pelo arquivamento  
da  Denúncia  formulada  por  Patrícia  Dias  Costa  em  face  do  Departamento  
Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, por possível ocorrência de  
irregularidades  no  procedimento  licitatório  Pregão  Presencial  nº  005/2017  
porquanto,  não  ficaram  comprovadas  as  irregularidades  descritas  pela  
denunciante no processo em tela, bem com o pela suspensão do caráter sigiloso  
dos autos.  Campo Grande,  15 de agosto de 2018.Conselheiro Iran Coelho das  
Neves Relator

(TCE-MS - DEN: 220572017 MS 1849961, Relator: IRAN COELHO DAS NEVES,  
Data de Publicação: Diário Oficial do TCE-MS n. 1846, de 27/08/2018)

Menciono ainda, que essa solicitação se faz devida, considerando que os documentos 

são  necessários  para  procedimentos  peculiares  ou  específicos,  com  intuito  de  não  tornar  os 

alimentos inadequáveis ao consumo humano.

As  exigências  no  sentido  de  que estabelecimento  onde  serão  preparadas  as 

refeições esteja  localizado no Estado de Sergipe,  perfeitamente justificável,  pelas seguintes 

razões de INTERESSE PÚBLICO:

a) Quanto à localização no Estado de Sergipe:

Como se observa do Termo de Referência, a Fundação Estadual de Saúde – FUNESA, tem 

por missão produzir ações e serviços educacionais e de saúde no âmbito do SUS, com eficiência e 

qualidade, contribuindo para a transformação e a humanização das práticas de saúde.

A fim  de  garantir  a  logística  necessária  para  execução  das  ações  educacionais 

previstas, é indispensável a contratação de serviço especializado em fornecimento de alimentação, 

considerando que, na perspectiva da Educação Permanente, a alimentação é também  considerada 

um dispositivo do processo pedagógico não apenas pelo momento de integração proporcionado, 

mas também por evitar a dispersão dos participantes durante os cursos/capacitações realizados, já 
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que, na maior parte das situações, o público-alvo das ações são profissionais que trabalham e/ou 

residem nos municípios do interior do Estado.

A diversidade de tipos de eventos realizados pela FUNESA pode demandar, portanto, 

diversos tipos de alimentação.

O primeiro  motivo  justificador  do  estabelecimento  estar  localizado no Estado de 

Sergipe é de economicidade e também de ausência de desperdícios, principalmente de recursos 

públicos. Explico.

Como se observa do termo de referência, "quando solicitados pela área competente, 

os  produtos  deverão  ser  entregues  pela  CONTRATADA até  o  dia  seguinte  do  recebimento  do 

pedido, 01 (uma) hora antes do previsto para início das refeições" (item 5.4) e que "uma vez feito o 

pedido, a FUNESA poderá alterá-lo posteriormente, podendo ser reduzido ou aumentado em 30% 

do quantitativo total previamente solicitado, caso a alteração seja solicitada em até 3h antes do 

horário a ser servida a alimentação".  

Ora,  seria impossível,  por razões  lógicas,  que essas condições contratuais fossem 

cumpridas na forma da legislação, por empresa que possuísse estabelecimento (de preparação das 

refeições) fora do Estado de Sergipe.

Além disso,  há a  preocupação legal  da FUNESA  para garantir,  na maior  medida 

possível, segurança no que se refere ao controle de qualidade e, também, de tempo x temperatura, 

preservando a integridade e o sabor dos alimentos. 

O  crescimento  de  microrganismos  patogênicos  durante  o  transporte  de  produtos 

alimentícios constitui um fator de risco muito importante que deve ser levado em consideração.

Diferentes tipos de microrganismos podem desenvolver-se nos produtos alimentícios. 

Atendendo aos fatores intrínsecos dos produtos alimentares que afetam o crescimento microbiano, 

como  a  atividade  da  água  (Aa),  acidez  (pH),  composição  química  dos  alimentos,  estrutura 

biológica, potencial de oxidação-redução e aos requisitos específicos de cada microrganismo, cada 

produto alimentar é suscetível ao desenvolvimento de um conjunto específico de microrganismos 

patogênicos

Existe  igualmente  um conjunto  de  fatores  extrínsecos  que  afetam o  crescimento 

microbiano  (BAPTISTA,  VENÂNCIO,  2003):  temperatura,  umidade  relativa  e  composição  do 

meio. De entre estes, a temperatura é o fator mais importante, pois a manutenção da mesma abaixo 
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de determinados valores constitui uma barreira ao crescimento microbiano e dos patogênicos de 

modo geral. 

No entanto, se as temperaturas não forem mantidas, nomeadamente no transporte dos 

produtos alimentares, podem ser criadas condições favoráveis ao desenvolvimento microbiano que 

podem conduzir à ocorrência de situações com implicações graves ao nível do consumidor final.

O fornecimento  das  refeições  transportadas  deve  estar  de  acordo com as  normas 

higiênico-sanitárias  e  ter  acompanhamento  desde  o  início  das  preparações  até  os  locais  de 

distribuição, pois, este tipo de refeição torna o produto veiculador de DVA (doenças veiculadas por 

alimentos), sem haver, necessariamente, falhas processuais anteriores.

Ou seja, não há garantia técnica, na conformidade das RDCs, de que alimentos 

preparados em locais muito distantes cheguem aptos ao consumo dos participantes do evento, 

razão pela qual é perfeitamente possível a exigência.

Menciona-se  no  Instrumento  Convocatório  em  seu  item  13.10.11  que  "será 

inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou  apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital”. 

Portanto, a empresa: FOOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA está INABILITADA. 

3 – DECISÃO:

Assim  sendo,  considerando  que  o  Instrumento  Convocatório  foi  confeccionado  de 

acordo  com  os  ditames  legais  e  princípios  constitucionais  norteadores  sobre  o  assunto,  não 

ocorrendo portanto qualquer tipo de restrição de participação ou ato que teve por objetivo frustar a 

competitividade da presente licitação, restando assim esclarecido sobre a necessidade do ALVARÁ 

SANITÁRIO, decide esta Pregoeira Oficial, em comum acordo com o setor jurídico competente, 

INABILITAR A EMPRESA  FOOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,  pelas razões ora 

acima explanadas.

Aracaju/SE, 09 de março de 2020.

BRUNA COSTA SANTANA 
Pregoeira CPL / FUNESA
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