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PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2019 

 

 

Assunto: Resposta à impugnação 

 

Ref.: Processo nº. 23125.01877/2019-25. Pregão Eletrônico nº 10/2019. Contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de produção e fornecimento de refeições 

coletivas conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

1. HISTÓRICO 

1.1 Trata-se da análise do pedido de impugnação, impetrado pela empresa A, devidamente 

inscrita no CNPJ sob nº 28.242.540/0001-09. Tal impugnação foi encaminhada, via e-mail, 

tempestivamente, no dia 23/08/2019 às 18:29 h. 

 

2. SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES: 

2.1 Desse modo, a empresa impugnante apresentou argumentos em sua peça visando reforma 

do edital, no que tange: 

 
1.INEXISTÊNCIA  DE  EXIGÊNCIA  DE  REGISTRO  NO  CONSELHO  

REGIONAL  DE NUTRIÇÃO – ITEM 8.9  

 

 2.INEXISTÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO  DO LICITANTE  TER  EM SEU 

QUADRO  NO MÍNIMO  01  PROFISSIONAL  COM  FORMAÇÃO  DE  NÍVEL  

SUPERIOR  EM  NUTRIÇÃO (NUTRICIONISTA) – ITEM 8.9  

 

 3.INEXISTÊNCIA  DE  EXIGÊNCIA  DE  ALVARÁ  SANITÁRIO  NO  SENTIDO  

DE QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA – ITEM 8.9  

 

 4.DIVERGÊNCIA NOS VALORES ESTIMADOS SUPRAMENCIONADOS EM 

TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 1.4 E 28.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 5.PESQUISA DE PREÇO PARA ELABORAÇÃO DE TR EM EMPRESAS COM 

O MESMO ENDEREÇO E CONTATO – ANEXO I J  

 

  6.AUSÊNCIA  DA  EXIGÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  TÉCNICAS  PARA  

FINS AMBIENTAIS (LICENÇA DE OPERAÇÃO) – ITEM 8.9 

 

 

 

3. DO MERITO: 

 

 

3.1 Considerando a atividade fim da empresa, qual seja, prestar serviço de alimentação coletiva, 

de fato a alegação da empresa neste item assiste razão, posto que o no art. 30, inc. I da Lei 

nº 8.666/93, constitui requisito para a qualificação técnica das licitantes, em sede de 

habilitação, a prova de “registro ou inscrição na entidade profissional competente”, e, para 

se fazer tal exigência, faz-se necessário que a que a execução do objeto exija a inscrição da 
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licitante no respectivo conselho profissional, qual seja, conselho regional de nutrição, 

conforme Resolução CFN nº. 378/2005 do Conselho Federal de Nutricionista. 

 

3.2      Entretanto, a jurisprudência leciona que a legalidade de tal exigência não se coaduna 

com a proposição de se exigir, como requisito de qualificação técnica nos instrumentos 

convocatórios, prova de quitação das anuidades por parte da pessoa jurídica contratada 

(Acórdão 2472/2019 Primeira Câmara) e a obrigação de serem inscritas no conselho de 

classe da sede da pessoa jurídica contratante. 

 

3.3           Ora, empresas com sede em outras unidades da Federação e profissionais 

domiciliados em outros Estados, por óbvio, estarão registradas e inscritos nos conselhos de 

seu local de origem, e não na entidade do lugar em que será realizado o certame ou 

executado o contrato. 

 

3.4           Assim, exigir a inscrição no conselho do local da licitação ou do contrato constituiria 

restrição ao caráter competitivo da licitação, bem como ofensa à norma contida no inciso I 

do §1º do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, aqui já citada, que também veda aos agentes públicos 

"admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos convocatórios, cláusulas ou condições que.. 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da sede ou domicílio dos licitantes". 

 

3.5           Em relação às alegações do item 02, ao contrário do que afirma a impugnante, o Edital 

faz menção à obrigatoriedade de manter, durante a prestação do serviço, de um profissional 

nutricionista (item 5.3, 9.1.3, 9.2.1 e 12.4 do Termo de Referência), o qual desempenhará 

atividades administrativas profissionais relacionadas à execução do objeto contratado, no 

entanto, não vislumbra-se necessário exigir das licitantes, de forma antecipada, prova de 

contratação do profissional, considerando o interstício entre a licitação e a efetiva prestação 

do serviço, sendo razoável exigir apenas na contratação. 

 

 

3.6          No que concerne à inexistência de exigência de alvará sanitário, tal pretensão de fazer 

incluir entre o rol de documentos de habilitação não visa prosperar, pela simples razão de 

que, o alvará sanitário tão somente autoriza o funcionamento, após inspeção da unidade 

técnica da vigilância sanitária do ente federativo competente, independentemente do 

segmento, não disciplina regras técnicas ou específicas acerca da prestação de serviço, 

objeto desta licitação. Assim, descaracterizando o aspecto técnico almejado pela norma em 

discussão.  
 

3.7           Sendo assim, exigir o alvará sanitário como condição de habilitação da licitante 

implica a imposição de cláusula ou condição que frustra o caráter competitivo do certame. 

A Lei 8.666/93 define a documentação que poderá ser exigida para comprovar habilitação 

jurídica, qualificação técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal. Não prevê 

apresentação de licença ou alvará de funcionamento. O documento em xeque não se presta 

a comprovar qualificação técnica, econômico-financeira ou regularidade fiscal. Num 

esforço interpretativo, poder-se-ia cogitá-lo como documento relativo à habilitação jurídica, 

mas, conforme registrado, a lei não prevê tal hipótese. 
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3.8 A partir deste ponto em diante (itens 4, 5 e 6), percebe-se que realmente existem vícios no 

edital que devem ser saneados, tal como com relação à divergência nos valores estimados e 

quantitativos, bem como quanto à pesquisa de preço e, nesse sentido, conforme prescreve o 

art. 22 do Decreto nº. 10.024/2019: 

 
Modificação do edital 

 

Art. 22.  Modificações no Edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de 

publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente 

estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes. 

 

 

 

4. DA DECISÃO 

4.1 Diante do exposto, com lastro nos posicionamentos supracitados, conhecemos da 

impugnação apresentada, para no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL aos pedidos. 

       Como requisito legal e derivado da aplicação da autotutela, no caso em tela, dever-se-á 

devolver o prazo para apresentação das propostas, após as modificações no Edital, pois afetam 

diretamente a formulação das propostas. 

 

 

Macapá, 05 de novembro de 2019. 

 

 

 

Fernando Otávio da Conceição Nascimento 

Pregoeiro/UNIFAP 

Portaria nº. 1693/2019  
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