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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO Nº 232/2019 (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 ServiçosMédicos Especialistas - Centros de Referências, 

visando a continuidade da prestação de serviço de saúde, noâmbito do município de 

CAMAÇARI. 

DATA DE ABERTURA: 19/11/2019 

IMPUGNANTE: BG SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDIA EIRELI 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

A abertura da sessão pública deste Pregão Eletrônico se dará em 19/11/2019. 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, é tempestiva a Impugnação em análise em face do seu 

protocolo em 17/12/2019. 

RESUMO DOS FATOS 

A Impugnante insurge-se contra a descrição do objeto licitado 

DO PEDIDO 

“(...) requer a Impugnante: (...) b) o acolhimento de seus fundamentos, mediante a retificação 

do anexo I do edital, devendo constar pormenorizado cada especialidade médica e 

quantitativo a ser licitado, referente ao lote 03 (...)” 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações de impugnação apresentadas pela Impugnante: 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R)alega que o serviço a ser licitado está dividido em 03 lotes, 

conforme observa-se no item 16 do referido Termo de Referência, sendo que o lote 03 possui 

um único item, limitando-se a seguinte descrição “ESPECIALISTA REGIME/CARGA 

HORÁRIA SEMANAL 20HS”, especificando o quantitativo e periodicidade. Aduz que o 
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referido lote não possui como os demais lotes a especificação clara do objeto e o item 6.3.6 

se limitou a fazer um breve descritivo das ações, não especificando quais especialidades 

médicas serão prestadas. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Questionada a área técnica foi-nos respondido que: 

Prezada pregoeira, 

Considerando o pedido de impugnação emitido pela empresa BG SERVIÇOS 

DE CLÍNICAMÉDICA EIRELI, temos a esclarecer que: 

Para ser considerado um médico especialista reconhecido pelo Conselho 

Federal de medicina(CFM) o médico deve, ou possuir o respectivo título de 

especialista, ou o respectivo certificadode conclusão de residência médica, nos 

termos do art. 4 da Resolução CFM n. 1.634/2002.Portanto, o lote que se 

refere a contratação de especialista diz respeito a toda e qualquerespecialidade 

médica que seja necessária para o interesse da municipalidade na prestação 

da assistência a saúde da população. Considerando que serão os especialistas 

que atuarão namédia e alta complexidade, leia-se: policlínicas e centros de 

referência (informação que jáconsta no edital), locais que necessitam de um 

amplo elenco de múltiplas especialidades,diferente dos demais lotes que são 

específicos para área de atuação de urgência e emergênciae lote constituído 

pelos médicos de Estratégia de Saúde da Família e médicos das 

UnidadesBásicas de Saúde, onde atuam especificamente os médicos clínicos, 

ginecologistas e pediatras.Considerou-se desnecessário elencar cada 

especialidade devido ao elevado número existente,55 especialidades 

(conforme CFM nº 2.221/2018, em anexo).Diante do exposto, a resposta para o 

requerente nos seus respectivos itens são: 

a) Reconhecemos o pedido de impugnação e segue resposta em tempo 

oportuno; 

b) A improcedência do pedido de retificação do edital, posto que não há o que 

retificar, hajavista estar claro que o objeto de contratação para o lote 3 são 

médicos especialistas e é deinformação pública que existem 55 especialidades 

reconhecidas pelo CFM. 
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c) A improcedência do pedido de republicação do edital e designação de uma 

nova data, hajavista não houve prejuízo algum para as interessadas 

prepararem suas propostas no que serefere a este lote. Pelo contrário, a 

definição do objeto é clara e precisa (médicosespecialistas), e, justamente, 

respeitando o art. 3º, inciso II da Lei 10.520/02, não insereespecificações 

excessivas e desnecessárias, fato que prejudicaria o interesse público, pois 

aquantidade e o tipo de especialidades irá variar ao longo do tempo de acordo 

com o interessepúblico. O item 9.2 do Termo de Referência informa que haverá 

contingenciamento no objeto contratual, mediante ingresso dos aprovados em 

concurso público ou REDA. Desta maneira éimpossível precisar 

antecipadamente quais as especialidades e quantas serão utilizadas, pois 

asaúde é dinâmica, implanta novos postos e unidades, amplia serviços, 

substitui aposentadorias,licenças de servidores efetivos, contrata via outras 

modalidades.  

Ante o exposto, nega-se provimento ao argumento suscitado. 

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 conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação apresentada por BG 

SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDIA EIRELI 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 19 de dezembro de 2019. 
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