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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 
 
CREDENCIAMENTO N.º 002/2018 
 
OBJETO: Contratação de Pessoas Jurídicas para atuarem como Operadora/Administradora e / ou, de 

Plano de Assistência Médica, na modalidade coletivo empresarial, devidamente registrada na Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS, objetivando a prestação de assistência médica ambulatorial e 

hospitalar, com obstetrícia na modalidade de pré-pagamento, com padrão de enfermaria e apartamento, 

centro de terapia intensiva, ou similar, sem cobertura para internações domiciliares, para tratamento das 

doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 

Saúde, da Organização Mundial de Saúde, com limitação expressa das coberturas previstas no Rol de 

Procedimentos vigentes, divulgado pela ANS, aos servidores da Prefeitura Municipal de Camaçari, 

ativos, bem como, ocupantes de vínculos temporários, aposentados e seus dependentes legais, com 

cobertura dentro da área geográfica de abrangência no Estado da Bahia, com garantia de atendimento 

de urgência e emergência em e / ou, todo território nacional. 

 
RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 01/02/2018 às 12h01min, a secretaria da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu 
o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante não atendeu ao pressuposto para que se 
proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública, uma vez que não foi apresentado o contrato 
social, identidades do sócio e do procurador que nos subscreve. Diante do exposto, a presente petição 
será respondida como esclarecimento. 
 
Subitem 23.7 do edital: 
 

23.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 
 

DO PEDIDO 
 
 

A impugnante requer que sejam julgadas, TOTALMENTE PROCEDENTES a Impugnação suscitada, já 

que tais exigências são DESPROPORCIONAIS, INCONGUENTES, OMISSAS E ILEGAIS, sob pena de 

comprometer a lisura do Certame. 
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DO JULGAMENTO 
 
A petição foi encaminhada a Secretaria de Administração para analise do mérito, conforme abaixo:  

 
1. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA POR LEI, PERTINENTE À 

MATÉRIA. 

 

Aduz o Edital no item 7.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA letra ’’d ’’, a seguinte exigência na apresentação 

dos documentos.   

 

Resposta, Diante do exposto, entendeu pela PROCEDÊNCIA para a alteração (retirada) no item 7.2.3 

letra ‘’d’’e no Subitem 5.2.2 no Anexo I – Termo de Referencia.  

 

COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. Item 7.2.3 

A empresa impugnante questiona a exigência de apresentação COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO – 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.  

Resposta, O artigo 30, inciso II da Lei Federal de Licitações permite a exigência de “comprovação de 

aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível........ com o objeto da licitação”.  

 

Diante do estabelecido no caput do artigo, observa-se, claramente, que a exigência de atestados para 

esta comprovação de aptidão e capacidade técnica é estritamente legal e, contida na legislação para o 

tema. 

É de notório conhecimento de todos que exercem funções e/ou prestam serviços para a Administração 

Pública que existe um hábito salutar e praxe dos contratados por órgãos públicos de solicitarem 

atestados e certidões que denotem as suas aptidões e capacidades de prestarem determinados 

serviços, sobretudo e, prioritariamente, com o objetivo de utilização destes documentos, quando da 

participação em concorrências privadas e, principalmente, em licitações públicas. 

Na espécie, a necessidade de estipulação dessa exigência é determinada pelo tipo de objeto da licitação 

e, principalmente, às condições técnicas peculiares e relevantes para a execução do contrato, que não 

poderão ser expressas de modo detalhado e específico na descrição do objeto apresentado do Edital do 

Credenciamento nº 002/2018. 

O Impugnante, interpretando equivocadamente o disposto no art. 30, parágrafo 6º da Lei 8666/93, 

entendeu que a Administração não poderia exigir dos licitantes documentos de QUALIFICAÇÃO 

TECNICA. 

No entanto, não há na licitação em pauta nenhuma afronta ao caráter competitivo da licitação, haja vista 

que, de forma indistinta, as empresas interessadas deverão apresentar seus documentos e propostas na 

data estipulada, ocasião em que todas as exigências serão avaliadas de forma idônea e respaldadas na 

melhor forma de consecução do interesse público colimado, qual seja a celebração de um contrato em 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL  
 
 

Página 3 de 3 

que os princípios da Administração Pública serão atendidos em sua integralidade, em especial os 

princípios da moralidade, economicidade, isonomia e legalidade. 

Em face disso, aludida Impugnação não pode ser acolhida nesse ponto, sob pena de comprometimento 

do certame, tornando este ponto como IMPROCEDENTE, haja vista que a Administração, caso não 

proceda com as exigências do Edital, prejudicando a prestação do serviço e conseqüentemente o 

interesse público em voga. 

 

DIVERGÊNCIAS CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO. 

Resposta, No objeto do Edital nº 002/2018. Contratação de Pessoas Juridical para atuarem como 

operadora de Plano de Assistência Médica.  

 

Diante do exposto, entendemos pela PROCEDÊNCIA para a alteração no item III do edital. Contratação 

de Pessoas Juridical para atuarem como operadora E OU, de Plano de Assistência Médica. 

 
 
DA DECISÃO 
 
 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com 

base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 

803/2007, das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, subsidiariamente, resolve: 

 

1. Receber a petição apresentada pela empresa para julga - lá como pedido de esclarecimento ao Edital. 

2. Julgar PROCEDÊNCIA EM PARTE, informamos ainda que se promoverá, após as alterações a serem 

efetivada, nova publicação do edital, pelos mesmos meios de publicação anteriormente utilizados, 

estabelecendo-se nova data para a realização do Credenciamento  

 
 

É o parecer, SMJ. 
 
 

Camaçari, 02 de março de 2018. 
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