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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO N.º 091/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

 

OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa especializada em execução de testes 

laboratoriais a fim de atender as necessidades dos usuários da Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências do Município de Camaçari-BA – UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO/UPAs. 

 

IMPUGNANTE: CARVALHO & NERY LTDA 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

No dia 06/11/2017, às 13h30min, a 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 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.  

 

DOS FATOS 

 

Insurge-se a Recorrente CARVALHO & NERY LTDA: 
 

A Comissão Central Permanente de Licitação publicou o pregão presencial “n.º 019/2017”. No respectivo 

instrumento convocatório pretende realizar Registro de preço para contratação de empresa especializada 

em execução de testes laboratoriais a fim de atender as necessidades dos usuários da Rede de Atenção 

às Urgências e Emergências do Município de Camaçari-BA – UNIDADES DE PRONTO 

ATENDIMENTO/UPAs. Todavia, solicitou como qualificação técnica as seguintes exigências: 

 

9.2.3. Qualificação Técnica 

 

a) Comprovação de Certidão/Certificado de inscrição da licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de 

Farmácia, Biologia, Bioquímica, para atuar como Responsável Técnico, em plena validade; 

 

a.1)  É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este que 

inabilitará todas as envolvidas. (grifos nossos). 
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Ocorre que a Lei 8.666/93 proíbe que se exija no instrumento convocatório cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, veja:  

 

Art. 3o  (...) 

 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 
 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e 

no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;                 
 

O artigo 30 da mesma lei 8.666/93 estabelece que a exigência de habilitação técnica será limitada da 

seguinte forma: 

 
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; (grifos nossos). 

 

Como se vê, a lei estabelece que a administração pública pode exigir o registro da licitante na entidade 

profissional competente, mas veja, a exigência está no singular e não no plural como pretende 

erroneamente o edital ao exigir registro em 3 conselhos concomitantemente (Farmácia, Biologia e 

Bioquímica). 

 

(...) 

 

O setor de laboratórios clínicos no Brasil é regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

por meio da RDC n.º 302/2005, que dispõe sobre o regulamento técnico para o funcionamento de 

laboratórios clínicos, postos de coleta laboratorial, públicos ou privados, que realizam atividades na área de 

análises clínicas, patologia clínica e citologia. 

 

(...) 

 
O decreto 88.438/83 dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Biólogo, de acordo com 

a Lei n.º 6.684, de 3 de setembro de 1979 e de conformidade com a alteração estabelecida pela Lei n.º 
7.017 de 30 de agosto de 1982. 

 

O artigo 3º estabeleceu as atribuições do biólogo: 
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Art. 3º Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais igualmente habilitados na forma da 
legislação específica, o Biólogo poderá: 

    I - formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, nos vários setores da Biologia ou a 
ela ligados, bem como os que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, 
executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos; 

    II - orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, sociedades e associações de classe, 
entidades autárquicas, privadas ou do Poder Público, no âmbito de sua especialidade; 

    III - realizar perícias, emitir e assinar laudos técnicos e pareceres, de acordo com o currículo efetivamente 
realizado. 

Como se vê o biólogo não é nem poderia ser o responsável técnico pela execução de serviços de testes 
laboratoriais a fim de atender as necessidades dos usuários (pessoas físicas). 

 

Deste modo fica evidenciado o excesso de exigência do item 9.2.3 do edital, alínea “a” que cumulou a 
exigência de responsável técnico em três diferentes áreas (Farmácia, Biologia e Bioquímica). 
 

DO PEDIDO 

 

A impugnante requer:  

 

Ante o exposto requer a retirada da exigência do Biólogo como condição para qualificação técnica, ou 

alternativamente que a exigência seja feita de forma não cumulativa passando a se exigir responsável 

técnico em biomedicina ou farmácia ou biologia. 

 

DO JULGAMENTO 

 

Referente à exigência contida no subitem 9.2.3, esta Comissão esclarece que a Comprovação de 

Certidão/Certificado de inscrição da licitante e do responsável técnico em Conselho competente, poderá 

ser atendida pelo Conselho Regional de Farmácia ou Conselho Regional de Biologia ou Conselho 

Regional de Bioquímica. Não há necessidade que a licitante e seu responsável técnico estejam inscritos 

nos 03 (três) conselhos concomitantemente. Trata-se de um erro na confecção do Edital que já foi 

devidamente corrigido, passando a ter a seguinte redação: 

 

9.2.3. Qualificação Técnica 

 

a) Comprovação de Certidão/Certificado de inscrição da licitante e do responsável técnico no Conselho 

Regional de Farmácia ou de Bioquímica ou de Biologia ou de Biomedicina, para atuar como Responsável 

Técnico, em plena validade; 
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a.1)  É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este 

que inabilitará todas as envolvidas. 

 

b) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo 

menos 01 (um) farmacêutico ou 01 (um) bioquímico ou 01 (um) biólogo ou 01 (um) biomédico, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Farmácia ou de Bioquímica ou de Biologia ou de 

Biomedicina para atuar como Responsável Técnico, numa das formas a seguir: 

 

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente. 

 

b.2) Contrato social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio. 

 

b.3) Contrato de Prestação de Serviço com data de assinatura anterior a data de abertura das 

propostas, com firma reconhecida das partes. 

 

b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, contendo o reconhecimento da firma das 

partes, em data anterior à data de abertura dos envelopes da licitação, com aceitação de 

responsabilidade técnica da obra ou serviço objeto da licitação, no caso da licitante vir a ser a 

vencedora. 

 

c) Comprovação da formação do responsável técnico através da apresentação de Diploma ou Certificado 

de conclusão de curso registrado pelo MEC. 

 

d) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado(s) de capacidade 

técnica fornecido (s) por entidade pública ou privada, idônea, estabelecida em território nacional, 

comprovando a prestação do serviço licitado, conforme a seguir:   

 

d.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da 

licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto da licitação.  

 

d.2) Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome do (s) 

profissional (is) indicado (s) para atuar como responsável (is) técnico (s), fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, comprovando atuação como farmacêutico ou como bioquímico ou como 

biólogo ou como biomédico com desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 

licitação. 
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d.3) Poderá ser apresentado o mesmo atestado para a licitante e o Responsável Técnico, desde que 

venha indicado o nome de ambos no documento. 

 

d.4) O (s) atestado (s) deverá (ao) ser apresentado (s) constando as seguintes informações da 

emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem 

assina o documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação. 

 

d.5) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente 

ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da 

Concorrente. 

 

(...) 

 

Em relação à aceitação do Biólogo como responsável técnico pela execução de serviços de testes 

laboratoriais, informamos que esta é totalmente legal e pertinente, como podemos verificar nas seguintes 

legislações que regulamentam a profissão de Biólogo:  

 

Considerando a LEI Nº 6.684, de 3 de setembro de 1979; 

Considerando o descritivo das atividades e áreas de atuação do Biólogo sinalizadas pelo Conselho 

Regional de Biologia – 8ª Região; 

Considerando a Resolução CFBio nº 12 de 19 de julho de 1993; 

Considerando a Resolução CFBio nº 10 de 05 de julho de 2003; 

Considerando a Resolução CFBio nº 227 de 18 de agosto de 2010;  

 
RESOLUÇÃO Nº 10, DE 5 DE JULHO DE 2003  

  

Art. 1º -  São as seguintes as Atividades Profissionais do Biólogo: 

1 - Na Prestação de Serviços: 

1.1 - Proposição de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços; 

1.2 - Execução de análises laboratoriais e para fins de diagnósticos, estudos e projetos de pesquisa, de docência de 

análise de projetos/processos e de fiscalização; 

1.3 - Consultorias/assessorias técnicas; 

1.4 - Coordenação/orientação de estudos/projetos de pesquisa e/ou serviços; 

1.5 - Supervisão de estudos/projetos de pesquisa e/ou serviços; 

1.6 Emissão de laudos e pareceres; 

1.7 Realização de perícias; 

1.8 - Ocupação de cargos técnico-administrativos em diferentes níveis; 

1.9 - Atuação como responsável técnico (TRT). 
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RESOLUÇÃO CFBio Nº 12, DE 19 DE JULHO DE 1993 
 
Art. 1º - Observado o currículo efetivamente realizado, o Biólogo legalmente habilitado, poderá solicitar aos Conselhos 
Regionais de Biologia, o Termo de Responsabilidade Técnica em Análises Clínicas, em laboratórios de Pessoa 
Jurídica de Direito Público ou Privado, desde que constem em seu Histórico Escolar do Curso de Graduação em 
História Natural, Ciências Biológicas, com habilitação em Biologia e/ou pós-graduação, analisados os conteúdos 
programáticos, as seguintes matérias: 
 
I - ANATOMIA HUMANA 
II - BIOFÍSICA 
III - BIOQUÍMICA 
IV - CITOLOGIA 
V - FISIOLOGIA HUMANA 
VI - HISTOLOGIA 
VII - IMUNOLOGIA 
VIII - MICROBIOLOGIA 
IX - PARASITOLOGIA 

 

Informamos ainda, que o Município de Camaçari foi notificado pelo Conselho Federal de Biologia – 

Conselho Regional de Biologia 8º Região (BA, AL e SE), através da Notificação Administrativa N.º 11/2017, 

pela qual foi solicitada a aceitação do profissional do Biólogo regularmente inscrito como responsável 

técnico para a prestação de serviço de execução de testes laboratoriais, em conformidade com o parecer 

técnico nº. 13/2017, bem como a Resolução CFBio nº. 115/2017. 

 

*Toda regulamentação citada encontra-se anexo a este documento. 

 

DA DECISÃO 

 

Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos 
dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8.666/93, resolve conhecer da impugnação apresentada 
pela empresa CARVALHO & NERY LTDA para no mérito julgar PROCEDENTE EM PARTES, realizando 

as devidas correções nas exigências técnicas e mantendo a aceitação do Biólogo como responsável 

técnico. 

 
  

É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari, 22 de novembro de 2017. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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