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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO Nº 066/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

OBJETO:Contratação de empresa especializada no fornecimento de lanches, coffee breaks, 

material de apoio, decoração e ornamentação para atender eventos promovidos pela 

Secretaria de Saúde do Município (sede e orla) de Camaçari/BA. 

DATA DE ABERTURA: 08/04/2019 

RECORRENTE: SANTOS SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – ME. 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

A abertura da sessão pública deste Pregão Eletrônico se dará em 08/04/2019 às 09:00. O art. 

18 do Decreto 5.450/05 fixa em 2 dias úteis antes da data da sessão pública o prazo para 

impugnar o ato convocatório do pregão. Assim, é tempestiva a Impugnação em análise em 

face do seu protocolo em 04/04/2019. 

RESUMO DOS FATOS 

A Impugnante insurge-se contra a exigência contida no item 9.2.4, alínea C e C.1, do edital 

que se refere a necessidade de inscrição no Conselho Regional de Nutrição.  

DO PEDIDO 

“(...) pugna a empresa impugnante pela exclusão da exigência contida no item 9.2.4, alínea C 

e C.1, ambos do edital, no sentido de se excluir a exigência nele contida no que tange a 

necessidade de inscrição no Conselho Regional de Nutrição, face a violação a livre 

participação e concorrência entre as licitantes, podendo ainda crer que possa existir 

direcionamento da licitação de modo a beneficiar determinado licitantes”. 
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Preliminarmente, cabe informar que as condições editalícias forma definidas no combatido 

instrumento convocatório, com a observância dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade que orienta maior ou menor exigência.   

Analisaremos uma a uma as alegações de impugnação apresentadas pela Impugnante: 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R)alega que na medida em que o item 9.2.4 do Edital há 

exigência de inscrição no CRN – Conselho Regional de Nutrição, tal imposição prejudica a 

Impugnante, assim como todos os demais licitantes. Aduz que o TCU recomenda que não 

haja exigências de obrigatoriedade de requisitos que possam impossibilitar a livre competição 

entre os licitantes. Aduz que tal requisito impede a livre participação de licitantes e que de 

acordo com a Portaria 710/99 do Ministério da Saúde alimentação e nutrição são conceitos 

distintos.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: Toda e qualquer exigência constante em um edital tem o 

condão de restringir a participação de empresas num certame. O que é vedado é a inclusão 

de exigências injustificadas e/ou ilegais. Para o caso em tela, a exigência constante do item 

9.2.4 do Edital não decorre de qualquer discricionariedade do órgão licitante, mas sim de 

Resolução expedida pelo Conselho Federal competente para fiscalizar as atividades do 

Recorrente, qual seja o CFN 378/2005. Em seu art. 2º tal resolução assim determina: 

 

Desta forma, a Recorrente, embora aparentemente não detenha a citada documentação, está 

obrigada a possuí-la, sob pena de irregularidade no exercício de sua atividade empresária. 

Ademais, qualquer irresignação da Recorrente contra as determinações do citado órgão 
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federal deve ser solucionada junto ao Poder Judiciário, único competente para controlar os 

atos daquela entidade. 

Disto isto, improcede a alegação do Impugnante. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, e com 

base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos 

dispositivos da Lei 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05 e c/c a Lei 8.666/93, resolve JULGAR 

IMPROCEDENTE a impugnação apresentada por SANTOS SOUZA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA. – ME. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 05 de abril de 2019.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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