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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
PREGÃO N.º 0215/2018 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva com 
substituição/fornecimento de peças, partes, componentes e acessórios para equipamentos odontológicos da 
Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari.  
 
Recebimento das propostas de preços:  08/11/2018, a partir das 09h00min; 
Abertura das propostas de preços:  09/11/2018, às 10h00min; 
Início da sessão de disputa:  09/11/2018, às 11h00min. 

 
RECORRENTE: CD COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 06/11/2018, a secretaria da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu o pedido de 
impugnação ao edital de licitação em epígrafe, intempestivamente, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93, Art. 
41, §2º e subitens 20.1 e 20.2 do edital bem como no que diz respeito à representação da empresa ante a 
Administração Pública, a mesma não apresentou os originais do contrato social e identidade do sócio que nos 
subscreve. 
 
Lei Federal n.º 8.666/93, Art. 41, §2º:  
 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada. 
: 
: 
§ 2º. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada 
de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam 
esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

 
Subitens 23.1 e 23.2 do edital: 
 

23.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a Prefeitura Municipal de 
Camaçari, aquele que não protocolar na Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL (horário 
de atendimento das 8h às 14h), até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do pregão, 
apontando as falhas e irregularidades que o viciou. 
 
23.2 Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará 

como recurso, recebendo tratamento como mera informação. 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante não atendeu ao pressuposto para que se proceda à 
análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa. Diante do exposto, a presente petição será 
respondida como esclarecimento. 
 
Subitem 24.7 do edital: 
 

24.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 
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DOS FATOS 
 
Insurge-se a empresa CD COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA, com os seguintes questionamentos: 

 
1. No item b.1) diz que tem que ter um profissional com nível superior na área de Engenharia Eletrônica e 

sim seria para odontologia um engenheiro Civil. 
 

2. No item b.2) diz que tem que ter um profissional de eletrônica e sim seria um técnico de eletromecânica. 
  

DO JULGAMENTO 
 
Pela Secretaria de Saúde foi dito que: 
  
ONDE SE LÊ:  
 
b.1) 01 (um) profissional com nível superior na área de Engenharia Eletrônica, devidamente reconhecido na 
entidade profissional competente para atuar como responsável técnico; 
 
b.2) 01 (um) técnico em eletrônica, devidamente reconhecido na entidade profissional competente para atuar como 
responsável pela execução dos serviços; 
 
LEIA-SE: 
 
b.1) 01 (um) profissional com nível superior na área de Engenharia Eletrônica ou Engenharia Elétrica, devidamente 
reconhecido na entidade profissional competente para atuar como responsável técnico; 
 
b.2) 01 (um) técnico em eletrônica ou técnico em eletromecânica, devidamente reconhecido na entidade 
profissional competente para atuar como responsável pela execução dos serviços; 
 
 
DA DECISÃO 
 
 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com base no 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 803/2007, das Leis 
Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, subsidiariamente, resolve: 
 
1. Receber a petição apresentada pela empresa CD COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA para julga 
- lá como pedido de esclarecimento ao Edital, já que não existe comprovação da representação da empresa. 
 
2. Julgar PROCEDENTE o questionamento, alterando as alíneas “b1)” e “b2)” do subitem “11.2.3 Qualificação 
Técnica” da presente licitação bem como o Edital nos termos em que foi publicado.  

 
É o parecer, SMJ. 

 
Camaçari, 22 de novembro de 2018. 
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