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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 
 
PREGÃO N.º 053/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de laudo de 
eletrocardiografia à distância incluindo a locação das estações de trabalho para captação do exame, 
visando atender a demanda da Secretaria de Saúde do município de Camaçari, Bahia. 
 
 
DATA DE ABERTURA: 06/09/2017 
 
 
RECORRENTE: EBT – EMPRESA BRASILEIRA DE TELEMEDICINA LTDA - EPP. 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 28/08/2017 às 15h10min, 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 foram apresentadas as 
identidades do sócio e do procurador que nos subscreve. Diante do exposto, a presente petição será 
respondida como esclarecimento. 
 
Subitem 20.7 do edital: 
 

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

 
 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a impugnante EBT – EMPRESA BRASILEIRA DE TELEMEDICINA LTDA - EPP, em 
síntese, que:  
 

a) “...o edital padece de um vícios que comprometem a legalidade do procedimento licitatório, no 
que se refere a exigência técnica"; 

 
b) ...c.1) Certidão de Registro da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Medicina do 

Estado da Bahia;...c.2) Registro ou Inscrição do(s) responsável(is) técnico pela execução do 

serviço, no Conselho Regional de Medicina - CRM, comprovação de que o mesmo é especialista 

em cardiologia, bem como a comprovação de que o responsável técnico faz parte do seu quadro 

permanente, mediante apresentação de uma das formas a seguir:...c.3) Carteira de 

Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;...c.4) Contrato Social, Estatuto  
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Social ou ato Constitutivo, no caso de sócio...c.5) Contrato de Prestação de Serviço, para 

contratados por tempo determinado, com data de   assinatura anterior a data de abertura das 

propostas, com firma reconhecida das partes...d) Para a comprovação da qualificação 

profissional, poderão ser apresentados os seguintes documentos:...d.1) Título de especialização 

em cardiologia;...d.2) Atestado registrado no CREMEB, que atua na área de cardiologia;... 

d.3) Apresentar indicação da equipe técnica, bem como declaração autorizando a indicação de 

seus nomes. O conselho de Regional de Medicina, restringe a participação sem que isso 

signifique qualquer garantia extra de qualidade e esta determinação indica um direcionamento 

injustificado...o objeto do processo licitatório visa a contratação de empresa especifica em 

prestação de serviços de emissão de laudo eletrocardiograma...sendo assim a as empresas já 

são cadastradas no Conselho Regional de Medicina... 

 
DO PEDIDO 
 
O impugnante requer: “ ...analise e admissão desta peça, para que o ato convocatório seja retificado no 
assunto ora impugnado determinando-se a exclusão do subitem 9.2.3 do edital. 
 
 
DO JULGAMENTO 
 

A principal interessada em incentivar o caráter competitivo e não direcionador do certame é a comissão 

licitante, haja vista que quanto maior o número de empresas participantes, maior será a possibilidade da 

competição e negociação em busca da melhor proposta. Dessa forma, em resposta a impugnação do 

Edital referente ao PP 53/2017, informamos que: 

 
Cumpre esclarecer que o instrumento convocatório foi previamente analisado pela Procuradoria 
Jurídica do Município, com respaldo daquela Jurídica quanto aos requisitos de legalidade das 
cláusulas ali dispostas.  
 

Em consulta ao setor requisitante, acerca das questões suscitadas pela impugnante, obtivemos as 
seguintes respostas:  
 

Consideramos a LEI 6.839, DE 30 DE OUTUBRO DE 1980, que dispõe em seu Art.1º: 

 

Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas 

encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das 

diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a 

terceiros.  
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Consideramos RESOLUÇÃO CFM Nº 1.643/2002, que dispõe em seu Art. 5º: 

 

Art. 5º As pessoas jurídicas que prestarem serviços de Telemedicina deverão increver-se no Cadastro de 

Pessoa Jurídica do Conselho Regional de Medicina do estado onde estão situadas, com a respectiva 

responsabilidade técnica de um médico regularmente inscrito no Conselho e a apresentação da relação 

dos médicos que compõem seus quadros funcionais. 

Parágrafo único – No caso de o prestador for pessoa física, o mesmo deverá ser médico e devidamente 

inscrito no Conselho Regional de Medicina. 

 

Logo embasado nos dispositivos legais acima supracitados a Secretaria de Saúde – SESAU decide por: 

 

Manter o subitem 9.2.3 do Edital: 

 

c.1) Certidão de Registro da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Medicina do Estado da 

Bahia; 
 
c.2) Atestado registrado no CREMEB, que atua na área de cardiologia; 

 
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 EBT – EMPRESA BRASILEIRA DE 
TELEMEDICINA LTDA - EPP para julga lá como pedido de esclarecimento ao Edital, já que não 
existe comprovação da representação da empresa. 
 
2. Julgar IMPROCEDENTE o questionamento, mantendo a data de abertura da presente licitação bem 
como o Edital nos termos em que foi publicado.  
 
 

É o parecer, SMJ. 
Camaçari, 04 de setembro de 2017. 
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