
Sexta-feira
18 de Novembro de 2022
2 - Ano X - Nº 7324 Brumado

Editais

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEU0NJHFMJMXOUEWNDY1MT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 

Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
CEP: 46100-000 – Brumado-BA  

     
 
 

 

 

1 

IMPUGNANTE: A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 12.532.358/0001-44. 
 
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 80-2022 
 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
Trata-se de impugnação apresentada pela licitante A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica CNPJ sob o Nº 12.532.358/0001-44, via e-mail no 
dia 16 de novembro de 2022, às 12:22, com pedido de retificação do edital do Pregão Eletrônico n.º 
80-2022. 

 
Inicialmente, impende registrar que o objeto do Certame em apreço consiste em PREGÃO 

ELETRÔNICO para atender despesa com locação de ambulância com motorista para serviços 
de transporte de pacientes, conforme especificações e quantitativos constantes no termo de 
referência em anexo. 

 
I. DAS PRELIMINARES: 
 

Impugnação interposta tempestivamente pela empresa A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 
com fundamento no Decreto Federal nº 10.024/19. 

 
II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 
A empresa impugnante contesta a omissão de prazo de entrega do objeto e também da 

omissão de exigência de documentos vinculados a qualificação técnica, alegando restrição da 
competividade do certame e insegurança à administração. 

 
III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 
 
Requer a impugnante: 

 
a) A exigência de documentos, para fim de qualificação técnica, comprovando o 

registro dos licitantes e seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de 
Medicina e Administração; 

b) Exigência de documentos, para fim de qualificação técnica, comprovando a inscrição 
da empresa licitante no CNES e seu alvará sanitário; 

c) Inclusão de prazo para entrega do objeto; 
d) Republicação do referido edital; 
e) Adiamento da data do certame; 

 
IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES  
 

Inicialmente, da tempestividade, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida 
impugnação, ou seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal. 
Dessa forma, o Decreto nº 10.024/19, em seu artigo 24, dispõe:  

 
“Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 
forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública.” 

 
O impugnante encaminhou em tempo hábil, via e-mail, sua impugnação à pregoeira em 

questão, portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas 
normas regulamentares. 
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Quanto ao mérito, as razões impugnativas se destinam às exigências de documentos 
referentes à qualificação técnica dos licitantes, assim como a data para suposta entrega do objeto 
licitado. Sendo assim, para melhor compreensão, a análise de mérito será dividida. 

 
4.1 – Do Prazo 
 
Inicialmente a licitante requerente impugna a falta de informação referente à entrega do 

objeto licitado, alegando que o mesmo é necessário para a “adaptação” do veículo para atender as 
necessidades da administração e que, devido à pandemia o prazo para entrega de veículos por parte 
das fábricas de automóveis estão se alongando. 

 
Ora, imprescindível que a empresa interessada em participar do certame leia o edital 

devidamente. O certame em questão não se trata de aquisição de um objeto para que este seja 
entregue em prazo determinado. O instrumento convocatório se refere à uma contratação de 
serviços de ambulância com mão de obra de motorista e de técnico de enfermagem, não sendo 
possível determinar um “prazo de entrega”, uma vez que esse serviço será solicitado ao decorrer da 
demanda da secretaria de saúde. O inciso VIII do art. 40 da lei 8.666/93, o qual foi citado pela 
requerente, refere-se à forma de fornecimento de elementos, informações e esclarecimentos 
relativos ao cumprimento do objeto, e estes foram informados pelo item 36 e 38 do referido edital. 

 
Os serviços serão prestados de forma imediata a depender da demanda do setor 

responsável, sendo assim o objeto do certame deverá estar disponível a partir da data de assinatura 
do contrato, não caberá prazo para prestação do serviço uma vez que o serviço a ser contratado 
tem caráter urgente. 

 
4.2 – Da Qualificação Técnica 
 
A empresa impugnadora contestou também a falta de exigência de alguns documentos 

referentes à qualificação técnica das licitantes, sendo estes o comprovante de registo no Conselho 
Regional de Medicina, o registro no CRA, o Alvará sanitário e inscrição no CNES. 

 
Ao que tange a documentação referente à qualificação técnica é tratado pelo art. 30 da Lei 

8.666/93, citado inclusive pela própria licitante, porém para melhor compreensão é mister a 
citação de seu caput para melhor compreensão: “Art. 30.  A documentação relativa à qualificação 
técnica limitar-se-á a:”. Deixando óbvio o entendimento de Marçal Justen Filho: 

 
“[...] o elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como máximo e 

não como mínimo. Ou seja, não há imposição legislativa a que a 
Administração, em cada licitação, exija comprovação integral quanto a cada 
um dos itens contemplados nos referidos dispositivos. O edital não poderá 
exigir mais do que ali previsto, mas poderá demandar menos”. (Filho, Marçal 
Justen, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, pág. 
458, Editora Dialética, 15ª Edição, 2012).” 

 
A exigência de registro ou inscrição em qualquer entidade profissional não se trata de uma 

obrigação legal da administração pública quando se refere à qualificação técnica de licitantes. Ainda 
sobre a inscrição no CRA, temos também o acórdão do Tribunal de Contas da União: 

 
[...] 8. A jurisprudência desta Corte de Contas vem se assentando no 

sentido de não ser exigível das empresas de locação de mão de obra o 
registro nos Conselhos Regionais de Administração – CRA para a 
participação nas licitações da administração pública federal. Somente nos 
casos em que a atividade fim das empresas licitantes esteja diretamente 
relacionada à do administrador é que a exigência de registro junto a 
Conselho Regional de Administração se mostra pertinente. Não é o caso da 
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contratação de serviços de vigilância armada objeto do pregão em questão. 
(v.g. Acórdãos 2.475/2007, 1.449/2003 e 116/2006, todos do Plenário e 
Acórdão 2.308/2007 - 2ª Câmara.) (Acórdão nº 4608/2015, 1ª Câmara). 

 
Posto isto, em respeito ao princípio da legalidade e da ampla competividade, assim como a 

ausência de ilegalidades no instrumento convocatório, entende-se que a irresignação apresentada 
pela impugnante não se faz efetiva. Assim, decide-se pela manutenção do item impugnado pelas 
próprias razões acima declinadas. 

 
 

V. DECISÃO 
 

Diante dos fundamentos expostos acima e amparado pela legislação aplicável à matéria, acolhe-
se o pedido, negando o mérito, mantendo-se INALTERADO o texto editalício referente ao objeto do 
certame, mantendo-se a data de abertura do certame eletrônico. 

 
   
 
Brumado-BA, 18 de novembro de 2022. 
 
 
 

LUARA DIAS SANTANA OLIVEIRA 
Pregoeira 

(Original Assinado) 
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IMPUGNANTE: MCM LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 17.533.095/0001-01. 
 
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 80-2022 
 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
Trata-se de impugnação apresentada pela licitante MCM LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica CNPJ sob o Nº 17.533.095/0001-01, via e-mail no dia 16 de 
novembro de 2022, às 12:46, com pedido de retificação do edital do Pregão Eletrônico n.º 80-2022. 

 
Inicialmente, impende registrar que o objeto do Certame em apreço consiste em PREGÃO 

ELETRÔNICO para atender despesa com locação de ambulância com motorista para serviços 
de transporte de pacientes, conforme especificações e quantitativos constantes no termo de 
referência em anexo. 

 
I. DAS PRELIMINARES: 
 

Impugnação interposta tempestivamente pela empresa MCM LOCAÇÕES EIRELI com 
fundamento no Decreto Federal nº 10.024/19. 

 
II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 
A empresa impugnante contesta a exigência de declaração de compromisso em estabelecer 

uma filial no município caso esta seja vencedora, alegando ilegalidade na exigência e restrição da 
competividade do certame. 

 
III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 
 
Requer a impugnante: 

 
a) Retirada da exigência de instalação de filial ou base da empresa contratada caso esta 

seja vencedora 
 

IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES  
 

Inicialmente, da tempestividade, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida 
impugnação, ou seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal. 
Dessa forma, o Decreto nº 10.024/19, em seu artigo 24, dispõe:  

 
“Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 
forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública.” 

 
O impugnante encaminhou em tempo hábil, via e-mail, sua impugnação à pregoeira em 

questão, portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas 
normas regulamentares. 

 
Quanto ao mérito, as razões impugnativas se destinam à exigência de compromisso de 

instalação de uma base da empresa no município, caso esta seja vencedora. Segundo a recorrente, 
tal exigência fere o princípio da eficiência e da isonomia. Para adentrar neste quesito citaremos dois 
acórdãos do Tribunal de Contas da União acerca do assunto: 
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“28. Não havendo impedimentos de caráter legal para tal exigência, 
que tem por objetivo diminuir potenciais problemas quanto à regular 
execução contratual, considero adequada a proposta do grupo de que a 
administração requeira, no edital, que a empresa contratada possua ou 
se comprometa “a montar matriz, filial ou escritório em local 
previamente definido no edital, com pessoal qualificado e em 
quantidade suficiente para gerir o contrato”. Evidentemente, deve ser 
evitada a formulação de exigências desarrazoadas em termos de estrutura 
administrativa local, de forma a onerar desproporcionalmente as empresas, 
inibindo desnecessariamente a competitividade do certame, somente se 
exigindo que a contratada possua uma estrutura mínima que garanta a boa 
execução contratual. (ACÓRDÃO 1214/2013 – PLENÁRIO)” 

 
9.2.2. a exigência de que a empresa licitante utilize instalação 

própria ou localizada em uma cidade específica, salvo quando 
devidamente justificada a influência que possa ter esse fato na 
qualidade dos serviços a serem prestados, fere o princípio da isonomia e 
restringe o caráter competitivo da licitação, em ofensa ao art. 3º, caput e § 
1º, inciso I, da Lei 8.666/93; (Acórdão 6463/2011 - TCU - 1ª Câmara)” 

 
Ora, o próprio TCU reconhece a legalidade de tal exigência se necessárias. Mister citar que o 

objeto do certame em tela se refere a serviços de transportes de pacientes para o Hospital 
Municipal, transporte este que será solicitado pela secretaria e deverá ser atendido de forma 
IMEDIATA. A empresa vencedora do certame prestará um serviço de saúde de caráter urgente, 
tento em risco, em caso de demora, a integridade física do paciente, sendo evidente a necessidade 
de filial da empresa prestadora do serviço no município em que se realizará tal serviço. 

 
Posto isto, em prol da garantia de execução total do objeto contratado combinado com a 

inegável necessidade da referida exigência, é demonstrado a ausência de ilegalidades no 
instrumento convocatório, sendo assim entende-se que a irresignação apresentada pela 
impugnante não se faz efetiva. Assim, decide-se pela manutenção do item impugnado pelas 
próprias razões acima declinadas. 

 
 

V. DECISÃO 
 

Diante dos fundamentos expostos acima e amparado pela legislação aplicável à matéria, acolhe-
se o pedido, negando o mérito, mantendo-se INALTERADO o texto editalício referente ao objeto do 
certame, mantendo-se a data de abertura do certame eletrônico. 

 
   
 
Brumado-BA, 18 de novembro de 2022. 
 
 
 

LUARA DIAS SANTANA OLIVEIRA 
Pregoeira 

(Original Assinado) 
 


