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PROCESSO AS/DL Nº 067 / 2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041 / 2022 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RECORRENTE : M & S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 

RECORRIDO: ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI 

 

O Pregoeiro do Munícipio de Monte Alto, Estado de São Paulo, no exercício de 

sua competência, tempestivamente julga e responde ao Recurso Administrativo 

interposto pela licitante M & S Serviços Administrativos Ltda., com as seguintes 

razões de fato e de direito que abaixo aduz: 

Alega a Recorrente, em síntese, que no momento da apresentação dos documentos 

de habilitação, exigidos no instrumento editalício, a empresa Rom Card 

Administradora de Cartões Ltda. “não apresentou atestados de qualificação técnica 

de acordo com o que determina o Edital, mais precisamente em seu item 5.1.2 “a.1””, 

e conclui dizendo que “diante da exigência editalícia deveria na empresa Rom Card ter 

apresentado atestados de qualificação técnica devidamente registrados junto a entidade 

profissional competente, qual seja, Conselho Regional de Nutrição (CRN), fato que não 

ocorreu.” 

Ao final, requer o conhecimento do presente Recurso Administrativo, para que 

proceda a revisão da decisão de habilitação da empresa Rom Card Administradora de 

Cartões Ltda., julgando-a inabilitada para o certame, por descumprimento ao item 

5.1.2 “a.1”, do instrumento convocatório. 

Face aos argumentos apresentados pela Recorrente, se faz as seguintes 

considerações: 

Inicialmente cumpre esclarecer que os processos licitatórios têm como finalidade 

atender às demandas da Administração, com foco no interesse público, através da 

seleção da proposta mais vantajosa, possibilitando a ampla participação e 

competitividade dos licitantes, sempre respeitando o princípio da isonomia. 

Busca-se no certame, para a eficaz execução do objeto licitado, a necessária 

qualificação técnica das licitantes, a qual se comprova mediante a apresentação de 

documentos que comprovem sua condição técnica para a realização do serviço. 
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No caso em análise, se verifica que a empresa Rom Card Administradora de 

Cartões Ltda. apresentou 04 (quatro) atestados de capacidade técnica, que comprovam 

estar apta à prestação de serviços que se propõe fazer, conforme consta do objeto destes 

autos. 

Entretanto, a Recorrente insurge contra a não apresentação do Certificado de 

Registro  emitido pelo Conselho Regional de Nutrição (CRN), por parte da empresa 

Rom Card Administradora de Cartões Ltda., aduzindo que o Pregoeiro não se 

atentou à exigência deste documento, o que resultou na habilitação da Recorrida. 

À Recorrente não assiste razão. Vejamos: 

Exigir a apresentação de Certificado de Registro emitido pelo Conselho Regional 

de Nutrição para o tipo de contratação previsto neste certame, em que o objeto não 

exige das licitantes qualquer manipulação ou elaboração de alimentos ou refeições, se 

mostra plenamente incompatível com os preceitos da Constituição Federal, inseridos no 

inciso XXI, do art. 37, que assim dispõe: 

[...] 

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 e cumprimento das obrigações.  

[...] 

Importante dizer que em matéria de habilitação técnica, o propósito da lei de 

licitações é o de obter prova bastante de que cada concorrente está apto a executar, se 

vencedor, o objeto da disputa. Por isso, a própria lei procurou vedar limitações 

irrelevantes para o efeito de aferir-se tal aptidão. Certamente, exigências desnecessárias 

acerca da qualificação técnica, como a que sustenta a peça recursal, ou seja, a 

apresentação do Certificado de Registro no Conselho Regional de Nutrição (CRN) 

constituiria em indevida restrição à liberdade de participação na licitação e ao caráter 

competitivo do certame. 

A título ilustrativo peço vênia para citar o entendimento de Marçal Justen Filho, 

em sua obra “Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 8ª ed., Ed. 

Dialética, São Paulo, p. 335, “a redação do § 1º do art. 30 demonstra que o legislador 

tinha em mente, ao disciplinar a capacitação técnica, exclusivamente as obras e 

serviços  de engenharia” ... e que, portanto, “deve-se reputar inaplicável a exigência de 
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registros de atestados referidos a atividades relativamente às quais não haja um 

controle por parte das entidades profissionais”. 

O Legislador coíbe qualquer atitude por parte da Administração Pública que 

restrinja o caráter competitivo do processo licitatório. Mister salientar que a 

Administração Pública somente deverá fazer restrições que sejam necessárias para 

atender o interesse coletivo, devendo ser analisados conjugadamente a cláusula do 

instrumento convocatório e o objeto da licitação. 

Outro não tem sido o entendimento dos Tribunais de Contas, citando, por 

exemplo, o de São Paulo: 

"ACÓRDÃO: TC 1543/003/05 "EMENTA: EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO. 

MENOR PREÇO GLOBAL. AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM A 

ECONOMICIDADE DA OPÇÃO. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. REGISTRO 

OBRIGATORIO DO FORNECEDOR NO CRN. FALTA DE FUNDAMENTO 

LOGICO E LEGAL. REVISÃO DETERMINADA. 

"VISTOS, DISCUTIDOS E RELATADOS - OS AUTOS. PELO VOTO DOS 

CONSELHEIROS ROBSON MARINHO, RELATOR, ANTONIO ROQUE 

CITADINI, EDGARD CAMARGO RODRIGUES, FULVIO JULIÃO BIAllI E 

RENATO MARTINS COSTA, BEM COMO PELO DO SUBSTITUTO DE 

CONSELHEIRO WALLACE DE OLIVEIRA GUIRELLI, O E. TRIBUNAL PLENO 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SESSÃO DE 6 

DE JULHO DE 2005, A VISTA DO EXPOSTO NO VOTO DO RELATOR, 

JUNTADO AOS AUTOS, DECIDIU DETERMINAR A REVISÃO DO EDITAL, 

NAQUILO QUE PRECISO, BEM COMO A DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE 

PREPARAÇÃO DE PROPOSTAS. 

"ACÓRDÃO: TC 032017/026/05 "EMENTA: REGISTRO DE ATESTADOS DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICANO C.R.N. NÃO É OBRIGATORIO O REGISTRO OU 

A AVERBAÇÃO DOS ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NOS 

CONSELHOS REGIONAIS DE NUTRICIONISTAS CLAUSULA IMPÕE 

CONDIÇÃO QUE SE MOSTRA ALÉM DO INDISPENSAVEL A GARANTIA DO 

CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES INCISO XXI, DO ARTIGO 37, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCEDENCIA. V.U. "VISTOS, RELATADOS E 

DISCUTIDOS OS AUTOS. ACORDA O E. PLENARIO DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SESSÃO DE 23 DE NOVEMBRO DE 

2005, PELOS VOTOS DOS CONSELHEIROS EDUARDO BITTENCOURT 

CARVALHO, RELATOR, ANTONIO ROQUE CITADINI, EDGARD CAMARGO 

RODRIGUES, FULVIO JULIÃO BIAllI, RENATO MARTINS COSTA E ROBSON 

MARINHO, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO E VOTO DO RELATOR, 

BEM COMO DAS CORRESPONDENTES NOTAS QUIGRAFICAS, DECIDIR 

PELA PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA 
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COMERCIAL BATAGUASSU SOROCABA LTDA., PARA DETERMINAR A 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL, COM SUA CONSEQUENTE REPUBLICAÇÃO NO 

PRAZO LEGAL. FICAM, DESDE JA, AUTORIZADAS AOS INTERESSADOS 

VISTA E EXTRAÇÃO DE COPIA DOS AUTOS, NO CARTORIO DO 

CONSELHEIRO RELATOR. "PUBLIQUE-SE. "SÃO PAULO, 23 DE NOVEMBRO 

DE 2005. "CLAUDIO FERRAZ DE ALVARENGA – PRESIDENTE "EDUARDO 

BITTENCOURT CARVALHO – RELATOR. 

Assim, no que diz respeito à possível restrição do universo de potenciais 

licitantes, em razão da exigência de registro no Conselho Regional de Nutricionista, é 

sabido, mediante conhecimento de farta jurisprudência, que tal imposição restringe 

indevidamente a competição quando não figura, no âmbito de competência dessa 

entidade, a fiscalização da atividade básica do objeto licitado. Ora, não envolvendo o 

manuseio e preparo de alimentos, a exigência de inscrição no CRN se mostra restritiva e 

incompatível com o objeto posto em disputa. 

Desse modo, a exigência de registro no CRN afronta a jurisprudência dominante, 

que somente aceita o estabelecimento de exigência de registro ou inscrição de licitantes 

em entidades fiscalizadores do exercício de profissões, quando figurada no âmbito de 

competência destas entidades a fiscalização da atividade básica do objeto da licitação, 

condição não implementada nesta licitação. Realmente, como se tem pleno 

conhecimento, o Conselho Regional de Nutrição não detém competência para fiscalizar 

o exercício profissional da empesa a ser contratada para execução do objeto deste 

certame, eis que o procedimento licitatório se destina à contratação de empresa 

fornecedora de vale alimentação aos empregados da Prefeitura Municipal de Monte 

Alto, não se referindo à manipulação ou elaboração de alimentos ou refeições. 

Finalizando, a Corte de Contas, em seu entendimento quando do julgamento do 

processo nº. 905.989.13-3 (julgado em Sessão de 03/07/2013 de relatoria do 

Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho); e processos nºs. 138.989.14-0 e 186.989.14-1 

(apreciados em Sessão de 30/04/14, de relatoria do Conselheiro Sidney Estanislau 

Beraldo), assim se pronunciaram em trecho de interesse do voto proferido: 

“Além disso, com os órgãos de instrução e o MPC, identifico motivo de censura à 

previsão do subitem 5.4.3.1 “a” do edital. 

Deveras. Ainda que o comando do art. 30, inciso I, da Lei nº 8.666/93 autorize a 

exigência de registro ou inscrição na entidade profissional competente, não aproveita 

para o caso concreto. 

É que, no presente caso, se pretende contratar serviços de administração e 

gerenciamento de fornecimento de documentos de legitimação (cartões eletrônicos, 

magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada), não havendo razão para que 

as licitantes sujeitem se ao registro junto ao CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO. 
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Segundo a Resolução CFN 378/05, que dispõe sobre o registro e cadastro de 

pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Nutricionistas, tal obrigatoriedade recai 

sobre empresas cuja atividade esteja ligada à alimentação e nutrição humana, que 

envolver o manuseio e preparo de alimentos.” 

Em decorrência do acima exposto, não existe razão para se exigir da empresa 

licitante Rom Card Administradora de Cartões Ltda., para fins de habilitação, a 

apresentação de Certificado de Registro emitido pelo Conselho Regional de 

Nutricionista. 

Nesse sentido, por reconhecer que o objeto deste certame se trata da contratação 

de empresa prestadora de serviços de administração, gerenciamento, emissão e 

fornecimento de vale refeição, não se referindo à manipulação ou elaboração de 

alimentos, e, sendo assim, à vista de sua atividade básica, não se encontra sob a 

fiscalização do Conselho Regional de Nutrição, razão pela qual entendo que a exigência 

de registro no CRN, para o caso destes autos (serviços de administração, 

gerenciamento, emissão e fornecimento de vale refeição), constitui medida 

desarrazoada, desproporcional e abusiva, além de se apresentar como uma 

inquestionável afronta à competitividade e isonomia do certame. 

Pelas razões expendidas, este Pregoeiro decide conhecer do Recurso 

Administrativo interposto pela M & S Serviços Administrativos Ltda., para, no mérito, 

negar-lhe provimento, mantendo a habilitação da empresa Recorrida Rom Card 

Administradora de Cartões Ltda. 

Monte Alto/SP, 18 de Outubro de 2022. 

 

José Roberto de Andrade Salgueiro 

Pregoeiro 
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MARIA HELENA AGUIAR RETTONDINI, 
Prefeita do Município de Monte Alto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento nos 
artigos 109, § 4º, da Lei federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1.993, apresenta a 
seguinte... 

 
DECISÃO FINAL 

 
     Vistos e analisados os autos do Processo SA/DL 
nº 67/2.022, referente ao Pregão nº. 41/2.022, que objetiva a contratação 
de empresa para prestação de serviços de administração, 
gerenciamento, fiscalização, supervisão, emissão e fornecimento de 
cartão magnético ou eletrônico com chip ou de similar tecnologia, para 
servidores públicos, o recurso interposto pela empresa M & S Serviços 
Administrativos Ltda foi conhecido, por ter sido apresentado nas 
formalidades legais, E quanto ao mérito, considerando a decisão do 
Pregoeiro encartado nos autos, inegavelmente consistente, do ponto de 
vista legal, decide negar provimento ao presente recurso, julgando-o 
improcedente, para efeito de manter a decisão do Pregoeiro proferida na 
sessão pública do pregão. 
 
Monte Alto, 18 de outubro de 2.022. 
 

 
Maria Helena Aguiar Rettondini 

Prefeita Municipal 


