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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2019 - COMPEL 
 
OBJETO:Prestação de serviços médicos em Unidades de Pronto Atendimento, SAMU, 

Policlínicas, Unidades de Saúde da Família, Unidades Básicas de Saúde e Serviços Médicos 

Especialistas – Centros de Referências, visando a continuidade da prestação de serviço de 

saúde, no âmbito do município de CAMAÇARI. 

 
DATA DE ABERTURA: 20/12/2019 
 
IMPUGNANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE SAÚDE, 

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - COONECTAR 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Publicado o instrumento convocatório, a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO NAS 

ATIVIDADES DAS ÁREAS DE SAÚDE, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - 

COONECTAR. apresentou impugnação no dia 20/12/2019. 

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

impugnações apresentadas pelas referidas empresas foram tempestivas. 

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

posicionamento deste(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio/Comissão. 

 

DO PEDIDO 
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DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO E JULGAMENTO 

 
Em apertada síntese, alega a Impugnante que a exigência de que trata o item 11.2.4, alínea b.5 

do edital, estabelece exigência de índice contábil em desconformidade com a legislação. 

 
Assevera que a referida condição extrapola o padrão estabelecido em jurisprudência, bem como, 

desrespeita “ao quanto estatuído no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, e bem assim aos 

arts. 3º e 31 da Lei nº 8.666/93, com exigência de índices compatíveis com os de mercado, 

impertinentes ao procedimento licitatório, e que maculam a lisura do certame, reduzindo o 

universo de participantes ou, quiçá, a um único participante.” 

 
Por fim, arrematou requerendo a suspensão da sessão designada para o dia 20/12/2019, bem 

como, a alteração do instrumento convocatório para a correção do tópico suscitado em sua peça 

irresignatória. 

 
DO JULGAMENTO 

 

De logo, é imperioso salientar que a disposição ora em tela, ao contrário do que ratifica a 

Impugnante, foi inserida no edital como meio alternativo de aferimento da qualificação 

econômico-financeira das licitantes, exatamente com o intuito de ampliar a competitividade da 

licitação, senão vejamos o que versa a alínea “b” do item 11.2.4 ora em tela: 
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Dessa forma, é cristalina a referida disposição, na medida em que versa que “para a 

comprovação de boa situação financeira as licitantes deverão apresentar documentação 

necessária numa das formas a seguir”. 

 

Ou seja, segundo o dispositivo, poderão as licitantes, para fins de confirmação da qualificação 

econômico-financeira, comprovar que detém capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% 

(dez por cento) do valor global do lote ou, comprovar o atingimento dos índices estabelecidos. 

 

O referido entendimento, inclusive, ficou consubstanciado em manifestação anterior dessa 

Pregoeira/Comissão, que em julgamento de impugnação prévia, decidiu pela inclusão da 

exigência ora atacada, repete-se, como medida alternativa para que as licitantes interessadas 

pudessem atingir a habilitação, sem, no entanto, deixar de exigir condições mínimas de 

aferimento da qualificação financeira dos eventuais participantes. 

 

Nesse contexto, é salutar trazermos à baila o trecho da decisão que culminou com a inserção da 

referida exigência: 

 

“DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão não assiste às Impugnantes. O art. 

31 da Lei 8.666/93 delimita as exigências de qualificação econômico 

financeira, onde permite em seu §2º a exigência de patrimônio líquido 

mínimo. Por outro lado, a Lei 10.520/02 não define os critérios de 

qualificação econômica, bem como permite a omissão do valor estimado 

para a contratação. Assim é que se entende ser mais benéfico para a 

contratação que os participantes compareçam sem saber o preço 

estimado, com o seu capital social seja qual for. Finda a fase de 

propostas, será dado conhecimento a todos os participantes do valor 

estimado para a contratação e somente depois abertos os envelopes de 

habilitação, no qual constarão os documentos de qualificação econômico-

financeira, é que será aferido o atendimento ou não requisito de 

qualificação.  
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Nada obstante determina-se a inclusão de alternativa para a 

comprovação da qualificação econômica, passando-se a permitir tal 

comprovação mediante índices usais de mercado.” 

 
(GRIFAMOS) 

 

Em tempo, é imperioso ratificar que equivoca-se a Impugnante quando afirma que o 

índice estabelecido extrapola os parâmetros usuais de mercado, sobretudo quandoo 

objeto da contratação ora pretendida trata de serviços de grande robustez e relevante 

monta, necessitando que o eventual vencedor do certame possua estrutura adequada, 

empregue o envolvimento de profissionais capacitados e, por óbvio, possua lastro 

financeiro capaz de ratificar a sua capacidade de absorção das responsabilidades que 

decorrerão da contratação. 

 
Nesse contexto, oportuna é a lição do festejado doutrinador Jessé Torres Pereira Júnior:  

 
“A escolha dos índices de aferição da situação financeira dos 

habilitantes deverá estar exposta e fundamentada no processo 

administrativo da licitação, do qual resultará o texto do edital. Este 

apenas refletirá o exame e consequente definição de natureza 

técnica, transmitindo à Comissão elementos bastantes para o 

julgamento objetivo da matéria. As razões da escolha (incluindo 

menção às fontes de consulta, sobretudo revistas 

especializadas) devem guardar nexo causal com a índole do 

objeto e o grau de dificuldade ou complexidade de sua 

execução, a fim de que se cumpra o mandamento 

constitucional de serem formuladas tão somente exigências 

necessárias a garantir o cumprimento das obrigações que se 

venham a avençar.” (PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. 

Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração 

Pública. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 380).  
 

(GRIFO NOSSO) 
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Observa-se, ainda, que a Súmula - TCU mencionada pela Impugnante repete vedação 

contida no §1º do art. 31 da Lei de Licitações, que proíbe a exigência de índice cuja 

fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade, não havendo, porém, “óbices ao uso de 

indicadores de endividamento, por exemplo, desde que tal exigência seja pertinente à 

garantia do cumprimento das obrigações resultantes da licitação” (Acórdão 2495/2010 – 

Plenário). 

 

Ademais, cumpre salientar que praticamente em todas as licitações que se estabelece a 

exigência dos índices contábeis realizadas no Município de Camaçari preveem a 

condição de comprovação de grau de endividamento menor ou igual a 0,50 (zero vírgula 

cinqüenta), além disso, é irônico o fato de que somente a COONECTAR questionou a 

respectiva disposição, sendo que nenhuma das 8 (oito) empresas que impugnaram a 

primeira versão do edital se manifestou. 

 

Dessa forma, com a devida vênia, nos parece que a irresignação ora em voga não 

passa de demonstração clara de que a Impugnante tenta fazer prevalecer o seu 

interesse pessoal, tumultuar o processo e protelar a sua realização, com a finalidade de 

prejudicar a contratação pela Administração Municipal, cuja importância é notória, vez 

que visa garantir a manutenção do acesso à saúde pela população do município. 

 

Do exposto,não serão acolhidos os pedidos de suspensão da sessão e alteração do 

edital formulados pela Impugnante, pois resta claro o entendimento de que as regras 

estabelecidas garantem a aplicação dos princípios insculpidos no art. 3º da Lei 8.666/93, 

sobretudo no que se refere à garantia da ampla competitividade e ao tratamento 

isonômico dos licitantes interessados. 
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DA DECISÃO 

 

Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, e 

com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina e 

nos dispositivos da Lei 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05 e c/c a Lei 8.666/93, resolve 

JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pela empresa COOPERATIVA 

DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE SAÚDE, PROMOÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO - COONECTAR 

 

É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari, 19 de dezembro de 2019. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula 
Souza Silva 

Presidente/Apoio 

Monique de 
Jesus Fonseca 

Pregoeira 

Priscila Lins dos  
Santos 
Apoio 

Vanuzia da Silva 
Guedes 
Apoio 

Thatiana 
Campos Dacttes 

Apoio 

 


