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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO Nº 0232/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

OBJETO:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos em 

Unidades de ProntoAtendimento, 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, noâmbito do município de CAMAÇARI. 

DATA DE ABERTURA: 19/11/2019 

IMPUGNANTES (7):ROCIO SAÚDE LTDA; ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À 

MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE; 

FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DE SAÚDE – FABAMED; 

MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI; INSTITUTO BAIANO 

PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE; INSTITUTO DE GESTÃO SAÚDE E 

TECNOLOGIA –IGST; INSTITUTO SAÚDE INTEGRADO DA BAHIA – ISIBA. 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

A abertura da sessão pública deste Pregão Eletrônico está agendada em 19/01/2019 às 09:00. O 

art. 18 do Decreto 5.450/05 fixa em 2 dias úteis antes da data da sessão pública o prazo para 

impugnar o ato convocatório do pregão. Assim, são tempestivas todas as 

Impugnaçõesapresentadas. 

RESUMO DOS FATOS 

As impugnantes insurgem-se contra dispositivos em sua maioria idênticos, razão pela qual 

procede-se ao julgamento conjunto de todas elas. 

DO PEDIDO 

Todas as impugnantes requerem alterações no edital com relação às mais diversas exigências. 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações de impugnação apresentadas pela Impugnante: 
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RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R)DIVERSAS IMPUGNANTES alegamque a exigência de 

registro no CRA tanto da licitante quanto do responsável técnico, constante dos itens 11.2.3.a. 

e 11.2.3.c., representa restrição à competição e direcionamento. Aduz que não se pode exigir 

que empresas prestadoras de serviços médicos possuam registro no CRA, uma vez que não se 

submetem à fiscalização deste conselho tomado em conta seu objeto social. Afirma que a Lei 

4.769/65, em seu art. 8º, b, confere aos conselhos regionais de administração a competência 

para fiscalizar o exercício da profissão de Técnico de Administração, não de médicos, e 

arremata alegando que a Resolução 1.971/2011 do CRM disciplina a inscrição de empresas 

intermediadoras de assistência médica, bem como disciplina quem deverá ser o responsável 

técnico destas empresas no seu art. 9º e seguintes. Conclui afirmando que a Impugnante não 

possui atividade básica relacionada à administração, razão pela qual não fica sujeita a 

registrar-se no CRA, nos termos do art. 1º da Lei 6.839/80, devendo esta exigência ser excluída 

do edital. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão assiste à Impugnante, pelo que deve ser dado 

provimento aos seus argumentos de modo a se retirar do edital a exigência de registro da 

licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Administração. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (2R)DIVERSAS IMPUGNANTES alegamque é irregular a 

exigência de visto do CREMEB constante do item 11.2.3.e.1. Aduz que em contato com o 

CREMEB foi informado de que este conselho regional não vista, valida ou autentica 

documentos de outros conselhos regionais, uma  vez que a empresa que no futuro for 

contratada para executar os serviços licitados deverá pedir registro suplementar no CREMEB.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão assiste à Impugnante, pelo que deve ser dado 

provimento aos seus argumentos de modo a se retirar do edital a exigência de visto do 

Conselho Regional de Medicina da Bahia nos documentos emitidos por outros conselhos 

regionais. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (3R)DIVERSAS IMPUGNANTES alegamque foram exigidos o 

cumprimento de mais requisitos do que o necessário para aferição da qualificação técnica dos 

licitantes, especialmente no que se refere ao item 11.2.3.f.1 que determina que o licitante 

apresente atestado de capacidade com averbação no conselho profissional correspondente no 

Estado da Bahia. Aduz que as exigências de habilitação devem se referir ao licitante e não 
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podem onerá-lo em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato 

– súmula 272-TCU. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão assiste à Impugnante, pelo que deve ser dado 

provimento aos seus argumentos de modo a se retirar do edital a exigência de visto do 

Conselho Regional de Medicina da Bahia nos documentos emitidos por outros conselhos 

regionais. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (4R)DIVERSAS IMPUGNANTES alegamque o edital 

extrapola as exigências da Lei Geral de Licitações ao exigir alvará sanitário no item 11.2.3.g. 

Afirma que não cabe à Administração discriminar empresas nesta fase, ainda mais porque o 

alvará sanitário sequer será necessário, uma vez que a contratada irá executar os serviços 

licitados em unidade de saúde da licitante.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão assiste à Impugnante, pelo que deve ser dado 

provimento aos seus argumentos de modo a se retirar do edital a exigência de visto do 

Conselho Regional de Medicina da Bahia nos documentos emitidos por outros conselhos 

regionais. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (5R)DIVERSAS IMPUGNANTES alegamque outro desacerto 

do edital é a previsão de retenção de pagamento em caso de aplicação de multas prevista no 

item 17.3. aduz que a as leis 8.666/93 e 10.520/02 não autorizam a criação de cláusulas que 

permitam a realização de glosas e descontos dos valores a serem pagos aos contratados, 

mesmo que a pretexto de garantia contratual para desconto de multas ou qualquer valor 

devido pela contratada. Afirma que o edital já prevê de forma expressa a obrigação da 

empresa contratada apresentar garantia, de tal modo que a exigência de manutenção de conta 

vinculada com desconto dos valores devidos a executante dos serviços constitui interferência 

indevida do Poder Público sobre a atividade da empresa contratada. Alega que o TCU decidiu 

sobre o tema no Acórdão 4.720/2009-2ª câmara definindo que a retenção desses valores é 

ilegal. Conclui alegando que a Lei 8.666/93 prever a possibilidade de retenção do pagamento 

na hipótese de rescisão unilateral do contrato, motivada pelo inadimplemento das obrigações 

assumidas pelo particular e a retenção só pode se dar até o limite dos eventuais prejuízos 

causados à Administração.   
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DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão assiste à Impugnante, pelo que deve ser dado 

provimento aos seus argumentos de modo a se retirar do edital a exigência de visto do 

Conselho Regional de Medicina da Bahia nos documentos emitidos por outros conselhos 

regionais. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (6R)FABAMED e outras alegam queo item 6.4 do Edital visa 

privilegiar ME/EPP ao estipular que somente estas poderão participar do Lote III. não deve 

haver lote exclusivo para ME e EPP. Aduzem que o lote destinado a contratação exclusiva de 

tais empresas ultrapassa o valor previsto no art. 48, I da LC 123/06 e que não caberia o 

disposto no inciso III do mesmo artigo, visto que não se trata de aquisição de bens de natureza 

divisível e sim prestação de serviços. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão assiste às Impugnantes, pelo que deve ser dado 

provimento aos seus argumentos de modo a se retirar do edital a exclusividade de lote para Me 

e EPP. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (7R)FABAMED alega que o item 11.2.3.h do edital causa 

restrição indevida ao exigir comprovação de inscrição no CNES, pois conforme art. 2º da 

Portaria 1.646/2015 do Ministério da saúde será exigido o cadastramento no CNES apenas 

dos estabelecimentos de saúde. Aduz que o referido certame possui finalidade de contratação 

de empresa para prestação de serviços de gestão de mão de obra de saúde, não sendo o objeto 

a contratação de estabelecimento de saúde. Afirma que a obrigatoriedade deste cadastro 

deverá ser das unidades a serem prestados os serviços, que no caso são os estabelecimentos de 

saúde onde serão prestados os serviços médicos. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão assiste às Impugnantes, pelo que deve ser dado 

provimento aos seus argumentos de modo a se retirar do edital a exigência de qualificação 

técnica de cadastro no CNES, devendo ser esta obrigação apenas relativa aos profissionais e 

não à licitante e devendo ser transferida para obrigações da contratada e não como qualificação 

técnica. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (8R)FABAMED alega que o item e 11.2.3.ido edital causa 

restrição indevida ao exigir alvará da vigilância sanitária. Afirma que os serviços prestados 

serão realizados na unidades da Contratante assim, a inscrição ou não da empresa contratada 

junto ao órgão da vigilância sanitária, não interferirá na execução dos serviços. 
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DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão assiste à Impugnante, pelo que deve ser dado 

provimento aos seus argumentos de modo a se retirar do edital a exigência de alvará de 

vigilância sanitária para habilitação. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (9R)FABAMED e outras alegam que o Edital ao exigir 

inscrição no CEBAS para participação das instituições sem fins lucrativos, gera restrição 

indevida à ampla participação dessas entidades de atenção à saúde, violando o princípio da 

isonomia.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão assiste às Impugnantes, pelo que deve ser dado 

provimento aos seus argumentos de modo a se retirar do edital a exigência de certificado junto 

ao CEBAS para qualificação técnica. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (10R)IBDS alega que o Edital não apresenta um orçamento 

detalhado como preconiza o art. 40 da Lei 8.666/93. Deve ser divulgado o orçamento estimado 

em face da exigência de capital mínimo. Aduz que se por um lado há, na modalidade pregão, a 

possibilidade de se suprir a apresentação do orçamento estimado, de outro o próprio Edital 

destaca sua absoluta necessidade, na medida em que vinculou a apresentação da proposta a 

existência de capital social mínimo de 10%. Aduz que para decidir participar do certame, o 

licitante tem que ter acesso a todas as informações que envolvem o negócio. 

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.  

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. 
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RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (11R)IBDS alega quequando se fala em atestado fornecido 

por pessoa jurídica de direito público, não há o que falar na obrigatoriedade de que o mesmo 

possua firma reconhecida, uma vez que os documentos emitidos por servidor público tem fé 

pública conforme estabelece o art. 19 da Constituição Federal.. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Assiste razão à alegação da Recorrente, pois a referida 

exigência vai de encontro com a Lei de Desburocratização. A Comissão poderá, se for o caso, 

se utilizar da faculdade prevista em edital (realização de diligência) para confirmação da 

autenticidade do edital. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (12R)IBDS alega que é restritiva a imposição de que o 

licitante seja previamente inscrito no sistema de Pregão Eletrônico do BB, 3 dias antes da data 

da realização do certame. Aduz que encontra-se em processo de inscrição no site do Banco do 

Brasil, entretanto, dada a própria burocracia intrínseca a essa inscrição, não estaria mais nas 

mãos da impugnante assegurar que 03 dias antes do certame a mesma já estaria plenamente 

apta. Aduz que trata - se de uma situação específica do próprio BB para a qual o Impugnante 

não exerce qualquer controle.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: Efetivamente, a maneira como foi redigido o item 6.1 do 

Edital dá a entender que se trata de exigência. No entanto, esclareça-se que se trata de sugestão, 

haja vista que o participante que não estiver cadastrado no sistema escolhido para a realização 

do Pregão Eletrônico, evidentemente, não participará do certame. Isto posto, determina-se a 

alteração da redação para esclarecer que se trata de sugestão, sendo responsabilidade do 

licitante estar apto a licitar nas datas agendadas para os atos definidos em edital.   

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (12R)ISIBA alega queas entidades do terceiro setor não têm 

fim lucrativo, não visam captação de excedente de resultado e não tem como objetivo o 

acúmulo de riqueza. Aduz que, por esta razão, a exigência de capital social ou patrimônio 

líquido mínimo de 10% inviabiliza participação do Terceiro Setor, nos termos da Lei 

13.019/14. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: As entidades do terceiro setor têm patrimônio, como todas as 

demais. A finalidade não lucrativa não interfere na robustez econômica da entidade, mas tão 

somente na destinação que se dá aos recursos angariados. A finalidade do edital é selecionar 

participantes que tenham capacidade econômica suficiente para atendimento do objeto, 
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devidamente demonstrada por seu patrimônio liquido através dos balanços. Nada obstante, se 

acrescentará ao edital a alternatividade de se comprovar a qualificação econômica por meio de 

índices usualmente praticados no mercado. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício 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 PARCIALMENTE PROCEDENTES as impugnações apresentadas porROCIO 

SAÚDE LTDA; ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA 

UBAÍRA – S3 ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE; FUNDAÇÃO ABM DE 

PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DE SAÚDE – FABAMED; MED MAIS SOLUÇÕES 

EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI; INSTITUTO BAIANO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE; INSTITUTO DE GESTÃO SAÚDE E TECNOLOGIA 

–IGST; INSTITUTO SAÚDE INTEGRADO DA BAHIA – ISIBA., ficando desde já 

determinada a alteração do Edital para atendimento às razões recursais decididas de forma 

procedente, conforme fundamentação exposta neste julgamento. 

É o parecer, SMJ. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Carla Costa Paim 
Presidente em 

Exercício/Apoio 

Monique de Jesus 
Fonseca 

Pregoeira 

Aricele Guimarães 
Machado Oliveira 

Apoio 

Diego Manoel 
Oliveira Paixão 

Apoio 
 


