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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2020 

 

OBJETO:Registro de Preço para contratação de empresa de prestação de 

serviços de limpeza/desinfecção interna dos veículos próprios e locados, incluindo 

ambulâncias, pertencentes à Secretaria de Saúde, contendo os insumos 

necessários para subsidiar as ações e medidas de combate ao COVID - 19. 

 

DATA DE ABERTURA: 12/08/2020 

 

IMPUGNANTE: P.A.P SAÚDE AMBIENTAL LTDA. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Publicado o instrumento convocatório, a empresaP.A.P SAÚDE AMBIENTAL., 

apresentou impugnação nodia07/08/2020. 

 

Dessa forma, nos termos do item 14.1 do edital e do art. 18, do Decreto 5.450/05, 

a impugnação apresentada pela referidaempresa foi tempestiva. 

 

Sem mais, reproduzindo trechos da impugnação em apertada síntese, segue 

abaixo o posicionamento deste(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio. 

 

 

2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 

Em suma, alegaa Impugnante queo edital não apresenta critérios mínimos 

exigidos para qualificação técnica de uma empresa para a realização dos serviços 

objeto da licitação. 
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Nesse contexto, seguiu asseverando que o edital deve prever as seguintes 

exigências: 
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Arrematou indicando que “o objeto a ser licitado requer cuidado na prestação de 

serviços dessa natureza, onde o Gestor e sua equipe técnica deverá se 

resguardar de qualquer problema futuro, pois não terá se omitido sobre as 

Legislações, inserindo no instrumento convocatório todos os itens de segurança, a 

fim de garantir que a empresa que possa ser contratada possua todos os critérios 

estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA”. 

 

2.1 DA ANÁLISE 

 

Após análise, considerando que os fundamentos versam acerca de aspectos 

estritamente técnicos, submetemos as alegações da Impugnante à Área Técnica 

requisitante, que se manifestou da seguinte forma: 
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Portanto, considerando o posicionamento acima, no sentido de que não há 

regulamentação que estabeleça obrigatoriedade quanto as exigências apontadas 

pela empresa Impugnante, é possível afirmar que a pretensão da impugnante, 

com a devida, acarretaria restrições graves à competitividade do certame, na 

medida em que elenca condições extremas, que colocam em xeque a aplicação 

dos princípios balizadores do procedimento licitatório, além de afrontar o quanto 

previsto no art. 37, XXI da Constituição Federal de 1988, vejamos: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte:   

(...) 

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 do 

cumprimento das obrigações. 
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Nesse sentido ensina o festejado doutrinador Marçal Justen Filho1: 

 

“Ora, a Administração necessita tanto de segurança quanto de 

vantajosidade em suas contratações. A finalidade da licitação é 

selecionar a proposta com a qualidade adequada, pelo menor 

preço possível. A conjugação de ambos os valores conduz à necessidade 

de ponderação nas exigências de habilitação. Não é correto, por isso, 

estabelecer soluções extremadas. É indispensável estabelecer requisitos de 

participação, cuja eliminação seria desastrosa. Mas tais requisitos devem 

ser restritos ao mínimo necessário para assegurar a obtenção de uma 

prestação adequadamente executada. Essa solução foi explicitamente 

consagrada no art. 37, XXI, da CF/1988, que determina que somente podem 

ser admitidos requisitos de habilitação que se configurem como os mínimos 

possíveis, mas sempre preservando-se a obtenção de uma contratação 

adequada e satisfatória. 

 

(...) 

 

Existe, portanto, uma margem de discricionariedade para a Administração 

configurar, em cada caso, as exigências e requisitos de participação. Ao 

elaborar o ato convocatório, a Administração deverá avaliar a complexidade 

da futura contratação e estabelecer, como derivação, os requisitos de 

habilitação e as condições de participação. 

 

Essa margem de discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. A 

escolha administrativa está delimitada não apenas pela Lei como também 

pela própria Constituição. Existe um mandamento constitucional, no já 

referido art. 37, inc. XXI, da CF/88. A Constituição não admite exigências 

que superem ao mínimo necessário para assegurar a obtenção pela 

Administração de uma prestação de qualidade adequada” 

 

                                                           
1JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014, p. 542-543. 
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Diante de todo o exposto, e sobretudo para que seja garantida a aplicação dos 

princípios da legalidade, igualdade, isonomia, economicidade e da ampla competição 

no processo licitatório pretendido pela Administração, não merece ser acolhida a 

impugnação da P.A.P SAÚDE AMBIENTAL. 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, aPregoeira e a equipe de apoio, com base nos princípios da 

vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, competitividade e nos termos da 

Lei 10.520/02, do Decreto 5.450/05 e da Lei Municipal 803/2007, resolvem julgar 

IMPROCEDENTE a impugnação interposta pela empresa P.A.P SAÚDE 

AMBIENTAL LTDA., mantendo inalterados todos os termos do edital. 

 

Camaçari/BA, 12 de agosto de 2020. 
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