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Licitações
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DECISÃO SOBRE O RECURSO APRESENTADO NO
PREGÃO PRESENCIAL – SRP – Nº 012/2022

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
PE 012/2022 (PA 153/2022)

Empresa Recorrente: NE COMERCIAL DE ALIMENTOS DE UBATÃ LTDA
(CNPJ, nº 30.948.174/0001-41).

I – SÍNTESE DO CERTAME
O Município de Ubatã – Bahia promoveu por meio do Pregão

Presencial – SRP – nº 012/2022, em sessão realizada no dia 22 de Junho de 2022,

licitação do tipo menor preço com o objetivo de contratar empresa para aquisição de
gêneros alimentícios.

Durante a sessão do referido Pregão, na fase de habilitação, a

empresa NE COMERCIAL DE ALIMENTOS DE UBATÃ LTDA foi inabilitada sob a

justificativa de não cumprimento do item 18.2.3 “B” do Edital, em razão da
apresentação de Alvará Sanitário supostamente vencido.

Em 27/06/2022 a recorrente, NE COMERCIAL DE ALIMENTOS

DE UBATÃ LTDA, interpôs recurso administrativo requerendo a reconsideração da
decisão que a inabilitou, em virtude do suposto preenchimento de todos os requisitos
previstos em lei e no Edital, a fim de que seja habilitada.

Diante desse cenário e após análise do recurso interposto, o

pregoeiro vem proferir decisão, pelos fundamentos a seguir expostos:

Foram examinados os pressupostos de admissibilidade do recurso,

especialmente a legitimidade e o interesse para recorrer, a tempestividade, a
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regularidade formal e material. O recurso apresentou todos os pressupostos. Havendo
atendido aos requisitos, o Pregoeiro conheceu do recurso.

III - DA ANÁLISE DO MÉRITO - DO RECURSO E DAS
ALEGAÇÕES

Assim, ultrapassada a questão preliminar, urge mencionar, que o

referido recurso foi encaminhado para a Assessoria Jurídica externa do Departamento

de Licitações, a qual emitiu parecer opinativo que subsidiou a este Órgão anteparos
jurídicos necessários ao enfrentamento da temática, conforme abaixo.

III.1 DA ANÁLISE DO MÉRITO / DA VALIDADE DO

ALVARÁ SANITÁRIO

Conforme consta na Ata do Pregão presencial, bem como exposto no

recurso administrativo interposto, a recorrente apresentou Alvará Sanitário emitido em
14/02/2022, com vencimento em 31 de março. Ocorre que no Alvará não consta o ano do
vencimento, mas tão somente “31 de março”. Nesse sentido, o Pregoeiro, a fim de
elucidar a dúvida quanto a validade do documento, diligenciou por telefone junto ao

chefe do setor de tributos da Prefeitura, o qual informou que os alvarás emitidos
anteriormente ao mês de março foram provisórios, encerrando a vigência em 31 de
março de 2022. Assim sendo, o Ilustre Pregoeiro entendeu pela invalidade do Alvará
Sanitário apresentado e, ato contínuo, inabilitou a empresa Recorrente.

Em suas razões de recurso, a recorrente aduz que não há qualquer

menção no alvará acerca da sua suposta natureza provisória, bem como não foi
informada em momento algum quanto a necessidade de atualização do documento.

Alega que a Lei Municipal n° 238 de 2021, que institui o Código de

Saúde (vigilância sanitária e zoonoses) do Município de Ubatã/Bahia assegura a

recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à empresa
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A Lei Municipal n° 238 de 2021, que institui o Código de Saúde

(vigilância sanitária e zoonoses) do município de Ubatã/Bahia, em seu art. 218, prevê
que a validade do Alvará de Saúde será de 01 (um) ano a contar da data de expedição.

Verifica-se que o Alvará Sanitário apresentado pela recorrente fora

expedido pelo Município sem qualquer menção a sua natureza provisória, de modo que
deve ser observado o prazo previsto em lei.

Por mais que se considere a fé pública do servidor municipal que

informou que o alvará seria provisório, há de se observar o princípio da legalidade, o
qual vincula a Administração Pública a observância estrita da Lei.

Cumpre registrar que caso o referido Alvará Sanitário tivesse sido

emitido de forma provisória, ou seja, com prazo de validade inferior ao previsto na
legislação municipal, necessário seria a discriminação expressa desta informação no

documento, de forma a constar a sua natureza provisória, bem como a data da sua
validade com dia, mês e ano, o que não é o caso dos presentes autos.

Ademais, destaca-se a nota constante ao final do Alvará Sanitário,

onde dispõe que “o licenciamento dos estabelecimentos sujeitos a fiscalização pela

vigilância sanitária será revalidado anualmente”, indo de encontro ao suposto caráter
provisório do alvará, haja vista que sendo o documento emitido no ano de 2022, sua
revalidação, conforme nota constante no documento, se daria somente no ano de 2023.

Nesse ponto, ainda urge destacar que a Lei Municipal n° 238 de

2021, não faz menção a “Alvará Provisório”, mas tão somente a Alvará de Saúde e
Autorização Especial 1, de modo a reforçar o entendimento de que eventual atribuição
de provisoriedade a um Alvará deve ser dar de maneira explícita.

Art. 208 – Alvará de saúde é a licença específica expedida pela Secretaria municipal da Saúde, após cumprimentos de exigências higiênico-sanitárias e
documentais estabelecidos nesta Lei e nas demais pertinentes.

Art. 209 – Autorização especial é a licença expedida pela Secretaria Municipal de Saúde para o comércio ambulante e para atividades culturais de
diversões e de lazer, de caráter temporário ou eventual em logradouros ou locais públicos, em cumprimento nesta Lei.
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Portanto, tendo sido o Alvará Sanitário emitido em 14/02/2022,

sem qualquer menção a sua natureza provisória, bem como a previsão legal de que a

validade dos Alvarás Municipais de Saúde será de 01 ano (art. 218 da Lei Municipal n°
238 de 2021), entende-se assistir razão à recorrente, de modo a reconsiderar a decisão
do Ilustre Pregoeiro que inabilitou a empresa.
IV - CONCLUSÃO
Diante dos fundamentos acima expostos, observados os itens

editalícios, à vista do princípio do instrumento convocatório e dos princípios legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, entende-se com base em parecer opinativo da

Assessoria/Consultoria Externa do departamento de licitação, pelo conhecimento do

recurso interposto e, no mérito, seja PROVIDO, a fim de reformar a decisão que
inabilitou a empresa recorrente NE COMERCIAL DE ALIMENTOS DE UBATÃ LTDA
- CNPJ: 30.948.174/0001-41.

Ubatã, 30 de Junho de 2022.
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Igor Bastos Rocha Melo
Pregoeiro Oficial
Portaria 096/2022
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DECISÃO FINAL SOBRE O RECURSO APRESENTADO NO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
EMPRESA RECORRENTE: NE COMERCIAL DE ALIMENTOS DE UBATÃ
LTDA.

Ratifico em todos os termos e fundamentos a decisão proferida

pelo Pregoeiro, conhecendo do recurso interposto e dando-lhe provimento, reformando
a decisão que inabilitou a empresa recorrente NE COMERCIAL DE ALIMENTOS DE

UBATÃ LTDA - CNPJ: 30.948.174/0001-41, no Pregão Presencial – SRP – Nº
012/2022.

Publique-se e Intime-se, devendo, ainda, haver a remessa da

presente decisão aos licitantes.

Ubatã– Bahia, 05 de Julho de 2022.
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Vinicius do Vale de Souza
Prefeito Município Ubatã
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