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LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ n.º 21.371.478/0001-06, sediada à Av. Campo Sales, nº 2414, Bairro Centro. 
CEP: 76.801-090 – Porto Velho – Rondônia, telefone: (69) 99324-0760, e-mail: 
lc_alimentos2017@hotmail.com, por intermédio de seu Representante Legal, Sr. Vivaldo 
Pereira da Cruz, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 17486705 SESP/AM e 
devidamente inscrito no CPF: nº 879.197.532-87, vem a honrada e serena presença de Vossa 
Senhoria, com o acatamento costumeiro, com fulcro no artigo 18 do Decreto Federal nº 
5.450/05 c/c subitem 11.1 do instrumento convocatório, apresentar: 

 
 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 

o fazendo pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos: 

I – DOS FATOS 

Em conformidade com o Processo Administrativo acima epigrafado, foi aberta 

autorização para instauração de procedimento licitatório para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, PARA PREPARO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR DE FORMA CONTÍNUA, COMPREENDENDO 

DESJEJUM, COLAÇÃO, ALMOÇO, LANCHE, JANTAR, CEIA, DIETA ENTERAL, FÓRMULA LÁCTEA, 

CAFÉ, LEITE E ÁGUA A PACIENTES, ACOMPANHANTES, SERVIDORES E RESIDENTES 

PLANTONISTAS NA MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA – MMME, conforme 
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especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste 

Edital, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR LOTE. 

Todavia, equivocou-se a Administração Pública ao elaborar tal ato 

administrativo, vez que restringiu a competitividade ao inserir no Edital a exigência de 

Declaração de que possui ou dispõe de responsável técnico devidamente habilitado junto ao 

respectivo conselho de classe, para o desempenho das atividades objeto do presente certame, 

emitida pelo Conselho Regional de Nutrição, afrontando, assim, o previsto no artigo 30 da 

lei 8.666/93. 

II – DO DIREITO 

 

II.1 – DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO 

Reza o artigo 18 do Decreto n° 5.450/05, in verbis: 

“Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura 

da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 

convocatório do pregão, na forma eletrônica.” 

O presente edital licitatório n° 141/2018 traz em seu item 3º seguinte 

comando legal: 

“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.” 

Em consonância com o presente instrumento convocatório, a data para a 

abertura e recebimento das propostas fora previamente marcada para 12/11/2019 (terça-

feira). Assim sendo, tempestiva encontra-se a impugnação ora apresentada, em razão de 

atender o lapso temporal devidamente normatizado, pois enviada em 07/11/2019 (quinta-

feira). 

III – DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PROPRIAMENTE DITAS 

 

III.1 – DA EXIGÊNCIA DESNECESSÁRIA DE DECLARAÇÃO EMITIDA PELO CONSELHO 

REGIONAL DE NUTRIÇÃO – SUBITEM 10.4.3. DO EDITAL 

O subitem 10.4.3. do Edital traz a seguinte exigência: 
 
10.4.3. Declaração de que possui ou dispõe de responsável técnico 
devidamente habilitado junto ao respectivo conselho de classe, para o 
desempenho das atividades objeto do presente certame, emitida pelo 
Conselho Regional de Nutrição. 
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No entanto, não resta claro a qual documento tal exigência se refere, considerando 
que o Conselho Regional de Nutrição expede certidões, especialmente em nome da empresa e/ou do 
profissional responsável técnico, porém é desconhecida a possibilidade de emissão da declaração ora 
solicitada. 

 
Sabe-se a Administração inseriu tal exigência no intuito de resguardar-se quanto à 

futura contratação, para que a empresa que executará os serviços seja devidamente inscrita e 
registrada nos órgãos competentes. No entanto, a exigência torna-se redundante e desnecessária 
considerando outros documentos exigidos nos subitens 10.4.3.1. e 10.4.4., que seguem: 

 
10.4.3.1. A comprovação que possui ou dispõe do responsável técnico, 
deverá ser feita por meio de Contrato de Prestação de Serviços, Ficha de 
Registro de Empregado e/ou se for sócio da empresa, através de Contrato 
Social e/ou alteração contratual ou por meio de indicação do profissional 
acompanhada de declaração de anuência do encargo pelo profissional. 
 
10.4.4. Certidão de Registro da Empresa junto ao Conselho Regional 
de Nutrição, em que se comprove a inscrição da empresa e do responsável 
técnico (1 profissional Graduado em Nutrição) junto ao respectivo órgão, 
com a indicação do objeto social compatível com o objeto deste instrumento. 
 

As exigências acima são mais que suficientes para comprovar que a licitante está 
registrada, bem como que dispõe de responsável técnico devidamente habilitado junto ao respectivo 
conselho de classe, visto que a própria Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de 
Nutrição contempla todas as informações necessárias a respeito da regularidade da empresa, bem 
como de seu responsável técnico, vejamos: 
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Ademais, ainda é possível a emissão da Certidão de Regularidade do Profissional 
pelo próprio site do Conselho Regional de Nutrição, comprovando sua inscrição, vejamos: 

 

 
 

Frisa-se que qualquer expedição de documentos junto ao Conselho Regional de 
Nutrição deve ser precedida de solicitação protocolada, acompanhada de todos os documentos 
necessários, análise do setor competente, emissão de boleto para pagamento e, só assim, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis emissão do documento solicitado. Todo este trâmite pode ser 
demorado e não ser concluído a tempo da data da licitação, restringindo a participação da 
empresa no certame, mesmo possuindo todas as comprovações necessárias e suficientes de 
sua qualificação técnica operacional e profissional, conforme demonstra-se pelo registro da 
empresa no CRN, bem como do certificado da profissional (docs. anexos). 
 

A Constituição Federal, ao versar sobre licitações públicas, estabeleceu, em seu 

art. 37, XXI (BRASIL, 1988), que somente poderão ser exigidas qualificações técnica e 

econômica indispensáveis ao cumprimento das obrigações. Por essa razão, toda e qualquer 

exigência que venha a restringir a competição no certame licitatório, além de justificada e 

pertinente ao objeto, deve ater-se ao que permite a lei, face ao princípio da legalidade. 

Ademais, devem ser evitados formalismos e requisitos desnecessários, de modo a não 

ocasionar uma restrição ainda maior à competitividade. 

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
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(...) 

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações.” (grifo nosso) 

 

A lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública, veda que os agentes públicos pratiquem atos tendentes a restringir ou 

frustrar o caráter competitivo do certame, consoante se depreende da leitura de seu art. 3º 

(BRASIL, 1993): 

 

“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 lhes são 

correlatos. 

 

§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 

sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o 

disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 

de outubro de 1991; 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 

trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras 

e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local 

de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências 

internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o 

da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. (...)”  (grifo nosso) 
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O art. 30 da Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993) estabelece um rol taxativo 

referente à documentação que pode ser exigida para comprovação da qualificação técnica. 

Desse modo, não pode a Administração criar hipóteses nele não previstas, sob pena de incidir 

na vedação legal do art. 3º da lei em comento, conforme ensinamentos de Ronny Charles 

(TORRES, 2010, p. 179).  

 
A Administração deve se atentar sempre para que as exigências de qualificação 

técnica não sejam desarrazoadas a ponto de frustrar o caráter competitivo do certame. Outro 
não é o posicionamento do TCU (BRASIL, TCU, 2009b): 
 

“As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo 
constitucional e não constituem, por si só, restrição indevida ao caráter 
competitivo de licitações conduzidas pelo Poder Público. Tais 
exigências, sejam elas de caráter técnico-profissional ou técnico-
operacional, não podem ser desarrazoadas a ponto de 
comprometer o caráter competitivo do certame, devendo tão-
somente constituir garantia mínima suficiente de que o futuro 
contratado detém capacidade de cumprir com as obrigações 
contratuais. Tais exigências (sic) ser sempre devidamente 
fundamentadas, de forma que fiquem demonstradas inequivocamente 
sua imprescindibilidade e pertinência em relação ao objeto licitado.” 
(grifo nosso) 

 
Sendo assim, é imperioso que seja excluída a exigência da Declaração expedida 

pelo Conselho Regional de Nutrição, visto que a mesma não possui amparo legal e restringe a 
competitividade do certame, considerando que a finalidade da exigência é facilmente suprida 
pelos documentos já exigidos nos subitens 10.4.3.1 e 10.4.4 do edital. 

 

IV – DO PEDIDO 

 
Por exposto, com base nas razões acima descrita, requer a Vossa Senhoria: 
 

a) o recebimento e o acolhimento da presente Impugnação, na forma do artigo 18 do 
Decreto Federal nº 5.450/05 e subitem 11.1 do Edital. 
 

b) a divulgação, pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, 
após a modificação requerida, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido; 
 

c) a competente decisão sobre a presente impugnação, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas; 
 

d) seja a presente impugnação processada em seus exatos termos de regularidade até seu 
encerramento. 

 
 
Termos em que, pede e espera deferimento. 
 
 
Porto Velho/RO, 07 de novembro de 2019. 
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LC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI 

21.371.478/0001-06 
Vivaldo Pereira da Cruz 

Titular 
RG: 17486705 SESP-AM 

CPF: 879.197.532-87 
 

 
INVENTÁRIO DE DOCUMENTOS: 
 
- Atos constitutivos; 
- Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Nutrição; 
- Certidão de Regularidade da Profissional Nutricionista no Conselho Regional de Nutrição. 


