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SENHOR RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA PREGOEIRO DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNIA MUNICIPAL DE 

LICITAÇÃO – SML DA PREFEITURA DE PORTO VELHO – RONDÔNIA. 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2018/SML/PVH. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.00432/2017  

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. 

DATA DA SESSÃO: 06/04/2018 

HORÁRIO: 09h30min – Horário de Brasília 

 

 

 

A Empresa MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CHAVES EPP, CNPJ nº. 

01.963.831/0001-21, com sede na Rua Padre Adolpho Rohl, 1638, bairro Centro – 

Ouro Preto do Oeste/RO,  neste ato representada por sua Titular  Maria de Fátima 

Silva Chaves, empresária e inscrito no CPF -685.948.012-20, e portador da cédula de 

identidade RG 497201 SSP/RO vem a presença de Vossa Senhoria com fulcro no 

artigo (art. 41, §§1º e 2º) da Lei 8.666/93, e Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005 

(art. 18   § 2º) a fim de 
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os termos do Edital, previstos o que adiante especifica, o que faz na conformidade 

seguinte: 

 

I – DOS FATOS 

 

Trata-se de edital de Pregão Eletrônico que visa o Registro de Preços para 

a AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE, para atender as necessidades da 

Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, em especial a 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Família – SEMASF e da Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer – SEMES, conforme estimativas, no Projeto Básico. 

Contudo, equivocou-se a Administração Pública ao elaborar o ato 

administrativo, vez que incluiu necessidades de documentações de habilitação no 

edital, desnecessários para a licitação, motivo pelo qual foi embasado os argumentos 

da presente impugnação que se verá a seguir. 

 

I - DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Conforme prevê (art. 41, §§1º e 2º da Lei 8.666/93) e Decreto n. 5.450 de 

31 de maio de 2005 (art. 18   § 2º). Em consonância com o presente instrumento 

convocatório e o previsto em Lei, a data para a abertura e recebimento das propostas 

fora previamente marcada para 06/04/18 (sexta-feira). Assim sendo, tempestiva 

encontra-se a Impugnação ora apresentada, em razão de atender o lapso temporal 

devidamente normatizado, pois enviada em 03/04/2018 (terça-feira), conforme edital.  

 

II - DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 

033/2018. 

 

Em primeiro plano, ao analisar o Edital de licitações observou-se no item 

10.4 que trata da Qualificação Técnica, aduz o subitem 10.4.5 que transcrevo: 
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“10.4.5. Certidão de Registro da Empresa junto ao 

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO, em que se 

comprove a inscrição da empresa e do responsável técnico 

junto ao respectivo órgão, com a indicação do objeto social 

compatível com o objeto da licitação;;” 

 

Considerando que o referido subitem solicita CERTIDÃO DE REGITRO DA 

EMPRESA no Conselho Regional de Nutrição, como pode se ver tal solicitação está 

em desacordo com o que prevê na Lei de Licitações n. 8.666/93. 

 

Isto porque no artigo 30 da referida Lei limita, as exigências relativas 

quanto a qualificação técnica, justamente quanto a inscrição da empresa na entidade 

profissional competente, bem como de seu profissional, vejamos: 

 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica 

limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional 

competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação, e indicação das 

instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico 

adequados e disponíveis para a realização do objeto da 

licitação, bem como da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que 

recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação; 
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IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei 

especial, quando for o caso. 

 

 

Ora, a capacidade técnica profissional é comprovação do licitante de 

possuir no seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, 

profissional de nível superior em Nutrição, devidamente reconhecido pela entidade 

competente. Conforme verifica-se no § 1º da Lei 8.666/93 que:  A comprovação de 

aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes 

a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, 

limitadas as exigências a:  (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do 

licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, profissional de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço 

de características semelhantes, limitadas estas 

exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências 

de quantidades mínimas ou prazos máximos;   

 

Importante destacar que o Conselho Regional de Nutricionistas conforme a 

Resolução 419 de 24 de março de 2008 admiti conforme os Art. 5º e 6º, a contratação 

de profissional autônomo. 

Ressalta-se ainda que o rol é taxativo quando trata-se da documentação 

relativa a qualificação técnica. Nesse sentido, observe o que reza o inciso I, § 1º do 

artigo 3º da Lei 8666/93: 
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§ 1 o 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 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; (grifo nosso). 

 

 

A constituição Federal, no art. 37, instituiu princípios destinados à 

orientação do administrador, na prática dos atos administrativos, de molde a garantir a 

boa administração que se consubstancia na correta gestão dos negócios públicos e 

no manejo dos recursos públicos, no interesse coletivo, com o que também 

assegura aos administrados o seu direito a práticas administrativas honestas e 

probas. (Cf. José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo. São 

Paulo: Malheiros, 2005, p. 561) (sem grifos no original) 

 

Insta salientar que entre eles, figura o princípio da licitação pública, previsto 

no inciso XXI do referido mencionado artigo, conforme o qual: “ressalvados os casos 

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados medida 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...”. 

 

Constitui este, corolário do princípio da moralidade pública e do tratamento 

isonômico dos eventuais contratantes com o Poder Público. 

 

Ademais, frisa-se que a partir deste modelo constitucional, a Lei n. 

8.666/93, editada para regulamentar o inciso XXI do art. 37 da Constituição, prevê em 
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seu art. 3º, que a “licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração 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”. 

 

Pelo exame sistemático dos dispositivos constitucionais e legal acima 

transcritos, é possível enumerar diversos princípios que o legislador positivou como 

norte para a atividade administrativa em procedimentos licitatórios. 

 

Importante destacar que o princípio da eficiência, inserido no texto 

constitucional a partir da Emenda nº 19, de 04 de junho de 1998, portanto instituído 

depois da edição da Lei de Licitações, reforçou a tendência já existente na prática, na 

doutrina e na jurisprudência, de busca pela qualidade nas contratações públicas. 

Realçou o entendimento de que o mais vantajoso nem sempre é o mais barato, e que 

o mais barato pode não ser o melhor ou o mais eficiente. 

 

Enleio aos princípios constitucionais e legais positivados pelo legislador 

para a regência dos processos de licitação, encontra-se analogicamente o da 

razoabilidade, na vereda da Lei n° 9.784/99, que trata do processo administrativo, que 

sendo posterior a Lei de Licitações, inova, trazendo ao contexto o disposto, no seu 

art. 2º, vejamos: 

 

“Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, 

aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla 

defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público 

e eficiência. 
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        Parágrafo único. Nos processos administrativos serão 

observados, entre outros, os critérios de: 

[...] 

          II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a 

renúncia total ou parcial de poderes ou competências, 

salvo autorização em lei; 

        III - objetividade no atendimento do interesse público, 

vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades; 

[...] 

      IX - adoção de formas simples, suficientes para 

propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito 

aos direitos dos administrados; 

[...] 

        XIII - interpretação da norma administrativa da forma 

que melhor garanta o atendimento do fim público a que se 

dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 

(sem grifos no original)” 

 

Por este diapasão legal, então, percebe-se implicitamente que o princípio 

da razoabilidade é notado na concepção mais moderna do Direito Administrativo, 

razão esta que contempla que princípios jurídicos não positivados no diploma especial 

licitatório pelo legislador, como procedimentais das licitações públicas, também são 

aplicáveis no processo licitatório, de maneira subsidiária, a fim de dar lugar à 

aplicabilidade ao princípio da economicidade. 

 

Profícuo, assim, é declarar que o Direito em geral e o Direito Administrativo 

são riquíssimos em princípios jurídicos de regência. Todos eles construídos sobre 

sólidos fundamentos filosóficos, e que podem servir de instrução ao aplicador da Lei, 

no momento de uma decisão sobre matéria de fato que não tenha sido objeto de 

previsão legal. Merece, pois, pacificar, contudo, que os princípios não mencionados 

nos dispositivos aplicáveis às licitações, subsidiariamente podem instruir a atividade 
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administrativa nos certames públicos, principalmente quando se simplifica atos que 

não prejudicam a concorrência, e se facilita procedimentos em favor da máquina 

estatal. 

 

O preceptivo e a definição dos princípios regentes da atividade 

administrativa em matéria de licitação pública já são objeto de farta doutrina. Para 

uma melhor compreensão destas palavras, porém, é bom que se diga apenas que o 

princípio da razoabilidade deriva do princípio da proporcionalidade, originário do 

Direito alemão. O princípio da razoabilidade recomenda, em linhas gerais, uma certa 

ponderação dos valores jurídicos tutelados pela norma aplicável à situação de fato. 

Como diz de Marçal Justen Filho, o princípio da proporcionalidade, prestigia a 

“instrumentalidade das normas jurídicas em relação aos fins a que se orientam” e 

“exclui interpretações que tornem inútil a(s) finalidade(s) buscada(s) pela norma”. 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 9a Ed., São Paulo: Dialética, 2002, p. 66- 67). 

 

A razoabilidade é comumente invocado para deixar de inabilitar ou de 

desclassificar concorrentes em certames licitatórios, ainda quando presentes motivos 

reais e suficientes para as suas exclusões das licitações. Na maior parte das vezes, o 

princípio da razoabilidade fundamenta decisões de caráter subjetivo mais que espraia 

finalidade contundente a gestão efetiva. 

Na circunstância da vida, o fundamento de decisões no princípio da 

razoabilidade vem, habitualmente, associado à rejeição ao excesso de formalismo, 

quando do julgamento de documentos de habilitação ou de propostas técnicas ou 

comerciais apresentadas por licitantes. Daí porque esta explanação conjuga a 

abordagem do tema tanto no aspecto do princípio da razoabilidade, quanto no da 

rejeição ao rigorismo formal, quando da apreciação de documentos e propostas em 

licitações públicas. 

O excesso de formalismo, com efeito, não deve permear as ações dos 

agentes públicos na execução das licitações. A doutrina e a jurisprudência 

repudiam o rigorismo formal e homenageiam as decisões administrativas que, a bem 
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dos demais princípios regentes da Administração Pública, afastam a inabilitação e a 

desclassificação de concorrentes por fatos irrelevantes, que não afetam a objetividade 

e a efetividade de suas propostas perante o Poder Público e nem os põem em 

posição vantajosa em relação aos demais participantes. 

As temáticas do excesso de formalismo, da irrelevância das falhas e da 

aplicação da razoabilidade em licitações públicas, foram objeto de decisão unânime 

no âmbito do Supremo Tribunal Federal: 

 

 

RMS 23714 / DF - DISTRITO FEDERAL 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE 

Julgamento:  05/09/2000            Órgão Julgador:  Primeira 

Turma 

   

Publicação 

DJ 13-10-2000 PP-00021          EMENT VOL-02008-02 PP-

00226 

Parte(s) 

RECTE. : UNISYS BRASIL LTDA 

ADVDOS. : SÉRGIO CARVALHO E OUTROS 

RECDO. : TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

LIT.PAS. : PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA 

ADVDA. : LÚCIA REGINA TUCCI 

ADVDOS. : LUIZ CUSTÓDIO DE LIMA BARBOSA E 

OUTROS 

   

Ementa 

 

EMENTA: Licitação: irregularidade formal na proposta 

vencedora que, 
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por sua irrelevância, não gera nulidade. 

   

Indexação 

AD0634 , LICITAÇÃO PÚBLICA, EDITAL, VIOLAÇÃO, 

ALEGAÇÃO, DESCABIMENTO, 

         NULIDADE, INEXISTÊNCIA, TRIBUNAL SUPERIOR 

ELEITORAL, 

         CONCORRÊNCIA, URNAS ELETRÔNICOS, 

COMPONENTES, PREÇOS 

         UNITÁRIOS, ENUMERAÇÃO, INSTRUMENTO 

EDITALÍCIO, EXIGÊNCIA, 

         PARTE VENCEDORA, DESCUMPRIMENTO, MERA 

IRREGULARIDADE FORMAL, 

         OCORRÊNCIA 

   

Legislação 

LEG-FED   CF       ANO-1988 

          ART-00037 INC-00021 

          CF-1988 CONSTITUIÇÃO  FEDERAL 

LEG-FED   LEI-008666      ANO-1993 

          ART-00003 ART-00007 PAR-00002 INC-00003 

          ART-00047 ART-00065 PAR-00003 

LEG-FED   LEI-009893      ANO-1999 

   

Observação 

Votação:  unânime. 

Resultado: desprovido. 

Acórdão citado: ADIMC-651; RTJ-143/502. 

N.PP.:(16). Análise:(LNT). Revisão:(RCO/AAF). 

Inclusão: 16/02/01, (MLR). 

Alteração: 13/09/04, (NT). 



 

 

11 

   

Doutrina 

OBRA:  TRATADO DE DIREITO ADMINISTRATIVO , VOL-

3 

AUTOR: JOSÉ CRETELLA JÚNIOR 

EDIÇÃO: 1967    PÁGINA: 108 

OBRA:  DIR. CONSTITUCIONAL POSITIVO 

AUTOR: JOSÉ AFONSO DA SILVA 

PÁGINA: 561 

 

Pelo transcrito é facilmente perceptível a orientação do entendimento do 

STF pelo princípio da razoabilidade, na questão em debate. 

  

E, ainda, a doutrina mais autorizada assenta que o princípio da 

proporcionalidade e o princípio da razoabilidade dele derivado instruem o exercício do 

poder discricionário do agente público. A discricionariedade, porém, em termos de 

licitação pública, não é absoluta e está pautada pelos limites que a própria Lei 

de Licitações impôs ao seu exercício. Em diversos pontos a Lei n. 8.666/93 

faculta ao agente público agir de uma maneira ou de outra; permite impor aos 

licitantes e à própria Administração requisitos mais ou menos rigorosos; faculta 

também a formulação de exigências variáveis de acordo com a complexidade e a 

relevância do objeto licitado, sempre respeitada a espinha dorsal da Lei. 

O exercício dessas opções deve se dar na fase interna da licitação, quando 

a Administração definirá, de acordo com suas necessidades e com o interesse público 

subjacente, o objeto a ser licitado, sua especificação, quantidade, qualidade, prazo de 

execução ou de fornecimento, etc. Definirá também quais exigências serão opostas 

aos pretensos concorrentes, para que assim se minimizem os riscos de contratar com 

licitantes incapazes de concretizar o objeto, e se assegure a seleção da proposta 

mais vantajosa para a Administração dentre aquelas formuladas por concorrentes 

aptos a contratar com o Poder Público o objeto licitado. 
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Nesse momento, a atividade do administrador deve ser instruída pelos 

princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da rejeição ao excesso de 

formalismo, além de outros igualmente relevantes; tudo dentro da pauta da Lei, mas 

sempre objetivo de ampliar ao máximo o espectro de concorrentes capazes de 

contratar com a Administração. 

O Tribunal da Cidadania, STJ, segue esta linha, vejamos: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 

LICITAÇÃO. PROPOSTA TÉCNICA. INABILITAÇÃO. 

ARGÜIÇÃO DE FALTA DE ASSINATURA NO LOCAL 

PREDETERMINADO. ATO ILEGAL. EXCESSO DE 

FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 

1. A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir 

a atos que acabem por malferir a própria finalidade do 

procedimento licitatório, restringindo o número de 

concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta. 

2. O ato coator foi desproporcional e desarrazoado, 

mormente tendo em conta que não houve falta de 

assinatura, pura e simples, mas assinaturas e rubricas fora 

do local preestabelecido, o que não é suficiente para 

invalidar a proposta, evidenciando claro excesso de 

formalismo. Precedentes. 

3. Segurança concedida. 

(MS 5.869/DF, Rel. Ministra  LAURITA VAZ,  PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 11.09.2002, DJ 07.10.2002 p. 163) 

(grifos nossos) 

 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. 

EXIGÊNCIA EXCESSIVA. 

1. É excessiva a exigência feita pela administração pública 

de que, em procedimento licitatório, o balanço da empresa 
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seja assinado pelo sócio-dirigente, quando a sua 

existência, validade e eficácia não foram desconstituídas, 

haja vista estar autenticado pelo contador e rubricado pelo 

referido sócio. 

[...] 

3. O procedimento licitatório há de ser o mais 

abrangente possível, a fim de possibilitar o maior 

número possível de concorrentes, tudo a possibilitar a 

escolha da proposta mais vantajosa. 

4. Não deve ser afastado candidato do certame licitatório, 

por meros detalhes formais. No particular, o ato 

administrativo deve ser vinculado ao princípio da 

razoabilidade, afastando-se de produzir efeitos sem caráter 

substancial. 

5. Segurança concedida. 

(MS 5631/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 13.05.1998, DJ 17.08.1998 p. 7) 

(grifos nossos) 

 

Insta salientar que a mesma matéria foi objeto de análise pelo Ministério 

Público do Pará, onde uma Empresa impugnou o Edital de Pregão Eletrônico n. 

014/2015-MP/PA alegando ausência de algumas exigências, sendo uma delas a 

necessidade de apresentar o REGISTRO DA EMPRESA JUNTO AO CONSELHO 

REGIONAL DE NUTRIÇÃO – CRN, e em análise decidiu o MP do Pará que tal 

alegação da necessidade não tem amparo legal enfatizou ainda a Resolução RDC nº 

216, de 15 de setembro de 2004 que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas 

Práticas para Serviços de Alimentação, emitida pela ANVISA - Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária: 

“O responsável pelas atividades de manipulação dos 

alimentos deve ser o proprietário ou funcionário designado, 



 

 

14 

devidamente capacitado, sem prejuízo dos casos onde há 

previsão legal para responsabilidade técnica.” 

 

 

Por fim, como se pode obter do texto transcrito é por se tratar de exigência 

a critério do poder discricionário da administração e não uma imposição legal, não 

cabe exigir aquilo que não está descrito na Lei. Assim, cabe somente ao órgão, se 

houver justificativa, exigir o atestado de capacidade técnica nos termos da Lei 

8.666/93, pois o artigo 30 faz limitações. 

 

III – DO PEDIDO 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada 

procedente, com efeito para: 

 

a) Que seja excluído a especificação da necessidade de Certidão de Registro junto 

ao Conselho Regional de Nutrição que enquadra no subitem 10.4.5, ou ´ 

b) Que passe a constar a obrigatoriedade da licitante fornecer como documento de 

qualificação técnica, CASO SEJA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, a 

inscrição no Conselho Regional de Nutricionistas, em atendimento ao artigo 30, da 

Lei nº 8.666/93, o parágrafo único do art. 15 da Lei nº 6.583/78, e Decreto - Lei nº 

8.444/80; garantindo-se a correta competitividade e efetividade do certame, assim 

como os princípios esculpidos pela lei brasileira. 

Nestes Termos, 

Pede e espera o Deferimento. 

 

Porto Velho, 02 de abril de 2018. 

 

 

 

 
 

Maria de Fátima da Silva Chaves EPP 
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CNPJ: 01.963.831/0001-31 

Maria de Fátima Silva Chaves 

 

 

 

 

 

 

Anexos: 

Contrato Social, 

Documento dos Sócios 


