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PROCESSO Nº 41.533/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 150/2021 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 41.533/2021 - EMSERH  
Impugnante: IDEALIZA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME 
 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Contínuos de 
Nutrição e Alimentação Hospitalar, visando fornecimento de dietas gerais e especificas 
destinadas à pacientes (adultos e infantis) e acompanhantes legalmente instituídos (Lei 
Federal n.º 8.069 de 13/07/90 e Lei Federal n.º 10.741, de 01/10/03, além de refeições 
para funcionários autorizados das unidades de saúde, assegurando uma alimentação 
balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, englobando a 
operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de produção, distribuição, 
administrativas, para atender as necessidades das unidades hospitalares administradas 
pela EMSERH, conforme descrita: Hospital de Santa Luzia do Paruá. 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE  

 
Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposta pela 

empresa IDEALIZA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME devidamente qualificado 
na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 
150/2021 que objetiva alteração deste.  

 
A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso 

administrativo, cuja existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a 
manifestação tempestiva, a inclusão de fundamentação e o pedido de reforma do 
instrumento convocatório. 

 
De acordo com o subitem 5.1, 5.1.1 e 5.2 do Edital, os pedidos de 

impugnação referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a Comissão de 
Licitação e/ou Agente de Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada 
para abertura da sessão pública. 

 
Dessa forma, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

EMSERH no §3º do art. 65 assim disciplinou: 
 
Art. 65. (omissis) 
§3° Decairá do direito de impugnar ou solicitar esclarecimentos nos 
termos do edital de licitação perante a EMSERH, o licitante que não 
o fizer até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a abertura da 
licitação, apontando as falhas ou irregularidades que viciariam esse 
edital, hipótese em que a comunicação não terá efeito de recurso. 
 

No mesmo sentido, dispõe o subitem 5.1 do instrumento convocatório 
impugnado, senão vejamos:  

 
5.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para 
impugnar ou solicitar esclarecimentos ao Edital de licitação, por 
irregularidade, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para a abertura da licitação, devendo a 
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EMSERH julgar e responder à impugnação, em até 03 (três) dias 
úteis antes da realização da sessão. 
 

A data de abertura da sessão eletrônica estava marcada para o dia 
07/06/2021 às 08h30min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica 
pudesse impugnar ou solicitar esclarecimento referente ao instrumento convocatório em 
epígrafe era até às 18h00min do dia 31/05/2021, horário em que se encerra o 
expediente da EMSERH. 

 
Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi interposta 

no dia 31/05/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE 
do pedido. 
 
II – DAS RAZÕES 

 
A empresa impugnante alega que é indevida a exigência de Alvará da 

Vigilância Sanitária, bem como da exigência de atestado registrado no CRN. 
Observemos: 

 
De início, destaca-se que se aplica à contratação o disposto tanto 
na CF/88 em seu art. 37, XXI vez que se referem a normas gerais 
de contratação com dinheiro PÚBLICO. Neste contexto de 
ILEGALIDADE, o edital exigiu do licitante a apresentação de ALVARÁ 
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, veja: 12.3.6. ALVARÁ da Vigilância 
Sanitária competente (Município ou Estado ou Distrital) da sede da 
licitante. a) Caso a Licença Sanitária de Funcionamento esteja 
vencida, será aceito protocolo de solicitação de renovação, desde 
que tenha sido requerido no prazo que anteceder o vencimento 
constante na legislação sanitária Municipal/Estadual ou Distrital da 
sede da licitante Cabe ainda dizer tal alvará não consta como 
documento passível de exigência no próprio regulamento interno da 
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES, vejamos: 
Art. 105. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos 
seguintes parâmetros: I habilitação jurídica - exigência da 
apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da 
aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do 
licitante; II qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica 
ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros 
estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório; III 
capacidade econômica e financeira; IV regularidade fiscal e 
trabalhista; V recolhimento de quantia a título de adiantamento, 
tratando-se de licitações em que se utilize como critério de 
julgamento a maior oferta de preço. VI cumprimento do disposto 
no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (proibição de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos), através de declaração 
emitida pelo licitante. Art. 107. Os documentos mencionados no 
inciso II do artigo 105 consistirão em: I registro ou inscrição na 
entidade profissional competente; II comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em 
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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 prova de 
atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 
caso. §1° A documentação para comprovação da Qualificação 
Técnica do fornecedor/licitante, será exigida pela EMSERH, nos 
Editais de Licitações, de acordo com o objeto licitado, bem como 
nas aquisições por dispensa e inexigibilidade de licitação. §6° É 
vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou 
quaisquer outras não previstas neste Regulamento, que inibam a 
participação na licitação. Assim sendo, cabe desde logo indicar que 
referida cláusula 12.3.6 É ILEGAL, uma vez que não encontram 
respaldo no próprio regulamento interno da própria EMPRESA 
MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES, que trata dos 
documentos permitidos a serem exigidos dos licitantes em 
instrumentos convocatórios. 
Senão vejamos inúmeros precedentes que demonstram o 
posicionamento pacificado no Tribunal de Contas da União acerca 
da ilegalidade de exigência que extrapole àquelas exaustivamente 
previstas na lei ou no regulamento que norteiam o edital: 1º Julgado 
- TCU É ilegal e restringe a competitividade do certame licitatório a 
exigência de documentos de habilitação além daqueles previstos 
nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993. Acórdão 3.192/2016 – Plenário. 
2º Julgado – TCU “Para fins de habilitação jurídica, é vedada a 
exigência de apresentação de alvará de funcionamento sem a 
demonstração de que o documento constitui exigência do Poder 
Público para o funcionamento da licitante, o que deve ser 
evidenciado mediante indicação expressa da norma de regência no 
edital da licitação. Acórdão 7982/2017-Segunda Câmara. 3º Julgado 
– TCU A autorização ou o alvará de funcionamento para o endereço 
indicado pela licitante não constitui exigência documental de 
habilitação prevista na Lei 8.666/1993, de modo que a habilitação 
de empresa eventualmente sem tal título não configura 
irregularidade na licitação nem ofensa ao princípio da isonomia. 
Acórdão 4182/2017-Segunda Câmara | Relator: AROLDO CEDRAZ 
4º Julgado - TCU A Administração não deve exigir documentos de 
habilitação além daqueles previstos nos arts. 27 a 31 da Lei 
8.666/1993, a exemplo da declaração de que a licitante apresente, 
na assinatura do contrato, certificação CMMI (Capability Maturity 
Model Integration) ou MPS.Br (Melhoria de Processos do Software 
Brasileiro) . Acórdão 189/2009 – Plenário Nesta senda, é a esta 
manifestação para rogar pela reformulação do instrumento 
convocatório, reabrindo-se o prazo de publicação, a fim de adequar-
se para o cumprimento da determinação legal prevista na 
Constituição Federal de 1988 e no regulamento da EMPRESA 
MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES. 
(...) 
De forma irregular o edital exige que o atestado seja registrado no 
CRN, vejamos: 12.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 12.3.1. As 



EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

 

Av. Borborema, Nº 25 - Q 16 - Calhau CEP: 65.071-360, São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 | CNPJ: 18.519.709/0001-63 
Página 4 de 6 

PROCESSO Nº 41.533/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

licitantes ficarão obrigadas a apresentar ATESTADO(S) E/OU 
DECLARAÇÃO (ÕES) DE CAPACIDADE TÉCNICA, em nome da 
MATRIZ ou FILIAL da empresa licitante, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante 
executou ou executa serviços compatíveis com o objeto desta 
Licitação, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Nutrição, na forma estabelecida na Resolução Nº 510/2012 do 
Conselho Federal de Nutrição A referida exigência não está prevista 
no regulamento da EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES. Além disso, as exigências relacionadas à 
comprovação da qualificação técnica das licitantes não podem 
extrapolar aqueles itens contidos no estatuto das licitações e, como 
podemos perceber, do visto no tópico anterior, não há no 
regulamento interno da EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES qualquer referência a atestado de capacidade 
emitido pelo CRN. Ademais, não se permitirão cláusulas ou 
condições que limitem, frustrem, restrinjam ou comprometam o 
caráter competitivo das licitações. A exigência de atestados de 
capacidade técnica averbados pelo CRN contraria disposições do 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, é bom que se diga, e resulta em 
restrição à competitividade do certame, ao examinar questão 
semelhante a aqui tratada nos autos do TC 024.628/2007- 7, 
determinado que a unidade se abstivesse de exigir atestados de 
capacidade técnica averbados pelo CRN. Além disso, exigir que os 
atestados de capacidade técnica tenham sido averbados pelo 
Conselho Regional de Nutricionistas-CRN, condicionante que 
restringe a competitividade do certame e, por isso, contraria o 
próprio regulamento interno da EMPRESA MARANHENSE DE 
SERVIÇOS HOSPITALARES, (Acórdão 43/2008-Plenário, TC 
024.628/2007-7, relator Ministro Benjamin Zynler, 23.1.2008), 
vejamos parte do voto: 9.2.3. abstenha-se de incluir, nos editais de 
licitação, exigências e critérios de pontuação da proposta técnica 
que violem os princípios da legalidade e da competitividade, a 
exemplo de critérios que impliquem a comprovação de vinculação 
de quadro permanente de pessoal ao licitante antes da assinatura 
do contrato com a unidade; Vejamos outro julgado do TCU, neste 
mesmo sentido: Acórdão 1849/2019 Plenário (Representação, 
Relator Ministro Raimundo Carreiro) Licitação. Qualificação técnica. 
Conselho de fiscalização profissional. Pessoa jurídica. Pessoa física. 
CREA. Atestado de capacidade técnica. É irregular a exigência de 
que a atestação de capacidade técnicooperacional de empresa 
participante de certame licitatório seja registrada ou averbada junto 
ao Crea, uma vez que o art. 55 da Resolução-Confea 1.025/2009 
veda a emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome de 
pessoa jurídica. A exigência de atestados registrados nas entidades 
profissionais competentes deve ser limitada à capacitação técnico-
profissional, que diz respeito às pessoas físicas indicadas pelas 
empresas licitantes. Pelas razões expostas requer-se a reformulação 
do edital em razão desta previsão restringir a participação de um 
maior número de empresas, frustrando a possibilidade da 
Administração alcançar o preço mais vantajoso, bem como em razão 
das exigências não encontrarem respaldo legal. 
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Ante o exposto, a impugnante requer que seja conhecida e acolhida a 
presente impugnação para que o edital seja alterado. 

 
III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

 
O presente certame tem como objeto contratação de Empresa 

Especializada na Prestação de Serviços Contínuos de Nutrição e Alimentação Hospitalar, 
visando fornecimento de dietas gerais e especificas destinadas à pacientes (adultos e 
infantis) e acompanhantes legalmente instituídos (Lei Federal n.º 8.069 de 13/07/90 e 
Lei Federal n.º 10.741, de 01/10/03, além de refeições para funcionários autorizados 
das unidades de saúde, assegurando uma alimentação balanceada e em condições 
higiênico-sanitárias adequadas, englobando a operacionalização e desenvolvimento de 
todas as atividades de produção, distribuição, administrativas, para atender as 
necessidades das unidades hospitalares administradas pela EMSERH, conforme descrita: 
Hospital de Santa Luzia do Paruá. 

 
Ressalta-se que o presente edital está regido pelas 

disposições da Lei nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da EMSERH. 

 
Inicialmente, sabe-se que nos termos do inciso XXI, do art. 37, da 

Constituição Federal, é necessário a administração pública, ao proceder nos processos 
de contratações deve se exigir somente as “exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.  

 
Desta forma, entende-se que as exigências de qualificação técnica 

devem restringir-se ao mínimo necessário, a fim de possibilitar que a Administração 
certifique que o contratado tenha a expertise para execução do objeto de forma 
satisfatória, portanto, não é possível estabelecer características que ultrapassem o 
indispensável sob pena de frustrar o certame. 

 
A empresa impugnante alega que é indevida a exigência de registro do 

atestado de capacidade técnica no Conselho Regional de Nutrição, no entanto, conforme 
disciplina o art. 1º da Resolução nº 510/2012 do Conselho Federal de Nutrição, é 
obrigatório para as empresas participarem de certame que tenham por objeto 
alimentação e nutrição. Vejamos: 

 
Art. 1º O registro de Atestado para a Comprovação de Aptidão para 
Desempenho de Atividade nas áreas de Alimentação e Nutrição, 
previsto na lei geral de licitações, para fins de demonstração de 
qualificação técnica decorrente do desempenho de atividades, será 
feito no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) com jurisdição 
no local onde os serviços foram executados. 
 

Ressalta-se ainda que a os atestados registrados no Conselho Regional 
de Nutrição fornece a pessoa jurídica a possibilidade de participar de licitações enquanto 
os serviços atestados se mantiverem compatíveis com as atribuições dos responsáveis 
técnicos da pessoa jurídica, nos termos do art. 5º da Resolução CFN nº 510/2012: 
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Art. 5º Os atestados registrados nos Conselhos Regionais de 
Nutricionistas conferem à pessoa jurídica prestadora dos serviços a 
prerrogativa de participar em licitações, promovidas em todo o 
território nacional, apresentando-os como prova de qualificação 
técnica, enquanto os serviços atestados se mantiverem compatíveis 
com as atribuições dos responsáveis técnicos da pessoa jurídica. 
 

Desta forma, vislumbra-se que não merece prosperar as alegações da 
empresa impugnante no tocante ao registro do atestado. 

 
Por sua vez, em relação ao alvará de vigilância sanitária, atende ao 

que disciplina a RDC ANVISA nº 216/2004, RDC ANVISA nº 207/2018 e Anexo I da RDC 
nº 61/2016, onde as referidas legislações definem que os estabelecimentos de serviços 
de alimentação estão sujeitos as normas de vigilância sanitária. 

 
Portanto, considerando os argumentos invocados pelo 

impugnante, e tendo em vista a impossibilidade de exclusão dos itens 
mencionados neste julgamento, o pedido NÃO será acatado. 

 
IV – CONCLUSÃO 

 
Ante o exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em estrita 

observância aos princípios que regem os procedimentos licitatórios, CONHEÇO a 
impugnação apresentada pela empresa IDEALIZA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA 
ME em razão a sua tempestividade, para no MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao pleito 
formulado. 

 
Na oportunidade, informamos que permanecem inalteradas as 

cláusulas editalícias, bem como a data de abertura do certame. 
 

São Luís - MA, 01 de junho de 2021. 
 
 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 536 
 
 
 
De acordo: 

Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 

Mat. 7.327 


