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DECISÃO 

Processo 

Licitatório: 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021 – PMMB-SEMED 

Processo 

Administrativo: 

Nº 05010001/2021 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DESTE MUNICÍPIO 

DE MAGALHÃES BARATA/PA. 

 

1. RELATÓRIO: 

Trata-se de pedido de impugnação interposto por: 

 

Empresa:  J.DE J. ARAÚJO MACIEL - ME 

CNPJ: 10.527.964/0001-46 

E-MAIL: j.de.j.araujomaciel@hotmail.com 

 

Via sistema do Portal de Compras Públicas e também por 

correspondência eletrônica, conhecido em 06/04/2021 às 14h, assim verifica-se 

preliminarmente que a mesma cumpriu com os requisitos de tempestividade. 

A pretensa licitante insurgiu-se contra as disposições contidas nas 

cláusulas 17.4, 18.1.2 alíneas “a”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” e 18.1.4 alínea “f”.  

Argumentou em sínteses que tais dispositivos apresentam critérios limitadores, de 

forma ilegal à ampla competitividade.  

Para fundamentar, abordou sobre aplicabilidade do artigo 3º, §1º, inciso 

I, da Lei nº 8.666/93, elucidando ainda que as referidas disposições do instrumento 

convocatório, sob sua perspectiva, violam os direitos dos potenciais licitantes. 

Indicou o acórdão 668/2005 do TCU em plenário, e também arguiu os princípios 

da legalidade através do art. 37, caput da CRFB/88 e autotutela, consoante 

súmula 473 do STF. 
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Em suas conclusões, sustentou que haveria incompatibilidade com o 

princípio do formalismo moderado e do interesse público, destacando trecho de 

citação doutrinária a respeito da razoabilidade e da proporcionalidade inerente 

aos processos da administração pública.  

Ao término afirmou que atende aos critérios de habilitação desde que 

haja uma “correção”, todavia, apesar de solicitar a procedência de sua peça 

impugnatória, não indicou pedidos finais, sejam de retirada das cláusulas 

debatidas e/ou subsidiários.  

Após o recebimento da impugnação, o Departamento de Licitações 

requereu Parecer Jurídico. A procuradoria prontamente remeteu a análise, o 

documento fora juntado aos autos, sendo anexo da presente decisão.  

É o relatório.   

 

2. DO MÉRITO: 

No que se refere à insurgência quanto às cláusulas e alíneas em análise, 

verificou-se que a mesma não apresenta qualquer vício de legalidade e/ou 

irregularidade, visto que tratam-se de exigências advindas de diretrizes legais e 

administrativas indicadas nas próprias cláusulas/alíneas:  

Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, que regulamenta os artigos 

27-A, 28-A e 29-A da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 e da Resolução nº. 035, 

de 01 de outubro de 2003 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

– FDNE. 

Além das exigências que são regulamentadas pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária – ANVISA.  

Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal (RIISPOA). 
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Lei nº 5.088/83 e Decreto nº 357/2007 - Corpo de Bombeiro Militar - 

Seção de Vistoria Técnica – SAT. 

Desta forma, a pretensa licitante não apresentou e/ou desenvolveu 

qualquer linha argumentativa que deslegitimasse a exigência que é precedida 

de legislação e regulamentações próprias e específicas, razão pela qual, não se 

procede o deferimento. 

Cumpre destacar que a licitante que não detém registro, licença e 

autorizações do órgão sanitário competente ou contraria as normas legais 

pertinentes, está infringindo o artigo 10, inciso I, da Lei 6.437, de 20 de agosto de 

1977, que dispões sobre infrações sanitárias federal. In verbis: 

 

Art. 10 - São infrações sanitárias: 

I - construir, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território 

nacional, laboratórios de produção de medicamentos, drogas, insumos, 

cosméticos, produtos de higiene, dietéticos, correlatos, ou quaisquer outros 

estabelecimentos que fabriquem alimentos, aditivos para alimentos, 

bebidas, embalagens, saneantes e demais produtos que interessem à 

saúde pública, sem registro, licença e autorizações do órgão sanitário 

competente ou contrariando as normas legais pertinentes:  

Pena - advertência, interdição, cancelamento de autorização e de 

licença, e/ou multa. 

 

Fundamenta-se ainda, em consonância à jurisprudência do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo (Tomada de Contas nº TC – 006212.989.15-6). 

Segundo a Corte Paulista de Contas, a imposição de apresentação de alvará de 

funcionamento (ou alvará de vistoria da vigilância sanitária e/ou qualquer outro 

equivalente), expedido pela Vigilância Sanitária, não é inédita no Tribunal, que 

tem admitido a exigência de licença e/ou registro em órgãos reguladores, uma 

vez que sem eles não haveria sequer o exercício da atividade empresarial no 

ramo do fornecimento pretendido.  

Neste sentido, a Administração Pública Municipal deve ponderar pelos 

princípios da eficiência e primazia do interesse público, assegurando que a 
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licitante vencedora tenha as devidas comprovações de que atende a todos os 

critérios de segurança alimentar obedecendo os órgãos de fiscalização e 

controle de higiene alimentícia. Bem como, que atende a todos os critérios legais 

de habilitação fiscal. 

 

3. DA DECISÃO: 

Ex positis a considerar os fundamentos apresentados recebo a peça 

impugnatória, todavia, independentemente da ausência de pedidos específicos, 

NEGO a procedência da afirmação de ilegalidade e/ou irregularidade das 

cláusulas/alíneas: 17.4, 18.1.2 alíneas “a”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” e 18.1.4 

alínea “f”.  

Magalhães Barata/PA, em 08 de abril de 2021. 

  

 

THAYNA BRITO ESTUMANO 

Prefeitura Municipal de Magalhães Barata/PA 

Pregoeira Oficial 

Portaria nº 015/2021/GBP-PMM 
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