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PEDIDO DE IMPUGNACÃO , 



Fortaleza/Ce, 29 de dezembro de 2021. 

A 

Comissão de Permanente de Licitação do Município de Farias Brito/CE. 

Assunto: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.29.1 

Prezado (a) Senhor (a), 

Cumprimentando-o (a) cordialmente, a empresa MS CONSULTORIA EM 

LICITACÕES inscrita no CNPJ sob o nº 31.371.523/0001-78, ora denominada licitante, 

vem, respeitosamente, por meio desta, com fulcro no art. 41 da Lei 8666/1993, interpor 

IMPUGNAÇÃO ao edital de licitação de nº 2021.11.29.1, o qual passa a discorrer para ao 

final requerer. 

DA TEMPESTIVIDADE: 

Inicialmente comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado que o início 

da seção pública presencial está previsto para o dia 29 de dezembro de 2021, tendo sido, 

portanto, cumprido o prazo pretérito de três dias úteis. 

DOS FATOS: 

.~ Foi publicado edital de licitação nº 2021.11.29.1 cujo objeto trata-se da contratação 

de empresa especializada na área da saúde, visando à complementação dos serviços 

especializados médicos, junto ao Hospital Geral e demais Unidades de Saúde do 

. Município de Farias Brito/Ce. 

Ocorre que no item 4.2 - Planilha, do Termo de Referência, relacionado ao próprio 

objeto a carga horária dos profissionais, aludindo o entendimento de que as 

licitantes devem manter seus vínculos com os profissionais em regime de CL T, por 

descrever em suas especificações a carga horária. 



De modo geral, na fase interna do processo licitatório, na pesquisa de mercado, 

deveria ter sido considerado que o mercado de profissionais da saúde em sua 

amplitude é praticado por meio de empresas cooperativas de trabalhos, onde a 

própria classe atua para a valorização das condições técnicas e profissionais 

primando para a excelência na execução do serviço e não somente vislumbram o 

lucro, como a natureza de empresas terceirizadoras de mão-de obra. 

O fato é que a forma em que está consignado na coluna "especificação" disposta 

na tabela dos profissionais objeto da licitação em epígrafe restringe a competitividade 

entre as empresas licitantes, tendo em vista que empresas cooperativas de trabalho 

realizam a prestação do serviço; serviço esse que se almeja contratar através deste 

certame, de forma diversa da indicada. 

Entende-se, portanto, que o modo mais eficiente a ser aplicado é o modo de 

disputa por valor unitário da hora de serviço prestada. 

A exemplo, o valor do profissional que consta como R$12.000,00 por mês deveria 

estar disposto de forma que fosse possível computar o valor da hora e multiplica-lo pela 

quantidade de horas que o Município pretende contratar. 

De fato, tal exigência é indevida, por explicitamente restringir a competitividade, 

indo frontalmente contra o artigo 3° § 1° - 1 da Lei 8666/93. 

"§ 1Q 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. 3° da Lei 

nº 8.248, de 23 de outubro de 1991". 

É de entendimento de todos que o objetivo principal da licitação é promover a 

aquisição de bens e serviços pela seleção da proposta mais vantajosa, e não se obtém 

êxito na aquisição da proposta mais vantajosa se não houver competitividade entre os 



licitantes, por esse motivo não podem ser adotadas medidas que comprometam 

decisivamente o caráter competitivo do certame. 

"Art. ~ A licitação destina-se a garantir a obse1vância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade] da probidade administrativa, 

da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatos". 

Logo, diante do que foi indicado nesta minuta, impõe-se que o Município, a fim 

de atender aos princípios que regem o processo licitatório, realize o ajuste indicado no 

edital, na medida em que da forma em que ficou consignado diversas empresas que 

atuam de forma diversa da consignada na tabela irão ser prejudicadas com a não 

participação no certame. 

DO PEDIDO: 

Por tudo quanto exposto, requer esta Requerente à impugnação do Edital de nº 

2021.11.29.1, uma vez que em razão da aplicação errônea do modo de cálculo para o tipo 

de serviço que se pretende contratar além do direcionamento à empresas terceirizadoras 

de mão-de-obra, o instrumento editalício compromete em absoluto o caráter legal e 

competitivo do certame por explícita e direta restrição da competitividade. 

Nestes termos, 

Pede e espera deferimento. 

Atenciosamente, 

Assinado deforma digital por 

DEYVID MORAIS DA ••. DEYVID MORAIS DA 

SILVA:04130328336 ·. ~;~~~~~;~~~~~1:19:ss 
-03'00' 

DEYVID MORAIS DA SILVA 

CPF: 041.303.283-36 
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RESPOSTA- IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO REF. TOMADA DE PREGOS Nº 2021.11.29.1 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área da saúde, visando à 

complementação dos serviços especializados médicos, junto ao Hospital Geral e demais 

Umdades de Saúde do!ylunicípiodéFarias·Brito/CE 

TRATA-SE de ih"lpl.lgnação formulada. ao .Edital da TOMADA DE 

PREÇOS acima menqionada. pela empresa MS CONSljLTORIA EM LICITAÇÕES. 

pessoa·· jurídica·•••de diréit9 privedb, ihsCrjyâ.noCNPJN°• 31.371··,·523/0001-7.8, por 

intermédio de seu representante legal, pelos rno~iyos abaixo expos~os~ 

1·.DAADMISSIBILIOADE DO PEDIDO 

Segundo q. art. 41, § 1 º e § 2º da Lei Federal 8.666/9:3, o prâzó para 

impugnação do editaFpor qualqqer. cidadão é.·.•de •atE§05 .dias Uteià an.téSdÇJ. data fixada para 

a aberturada sessão, vejamos: 

"Art. 41 •. A Administração não pode descufüprir·as normas e 

condições drfedital, aoquatse.acha estritamemte vinculada. 

§ 1° Gualqüer •. cidadãri é parte légítirna para impugnai" editakde 

li~it13ção ••.•·por if'regularidade 11ª/ aplíêaç~o ~e~ Lei, •.... de'(Elndo 

protooolar o pedido até 5 (cinco} dias úteis antes da data fixada 

para a abertura dos envelopes · de···· habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) 

dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1 ° do art. 

113. 
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§ 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 Tomada de Preços, 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." 

A par dos regramentOE) .de admissibilidatje acima explicitados, em sucinto 

exame ·preliminar acerca do pedidade irnp~gnação forrnulado,tem-se que: 

t.1 TEMPESTIVIOADE: ·A data de abertura da sessão pública do certame. conforme Edital 

CóhvoCatório fora marcada originalmente para ocorrer em 03 de janeiro de 2022, 

Conforme publicações constantes .• em sftía eletrõnica. Assim, de acorda con"\ ia 
legislação vigente, a impugnação fora êlpresentada TEMPESTIVAMENlE, .na data de 2fl 

de. dezémbrodé 2021< 

1 ...• 2 LEGITIMIDADE:.·Entende-se que qualquerpessoa .• interessada•····pôd~ oferec~r ... impugnêlçãp 

ao edital, de acordo .com >O art. 41. § 1 º da Lei Federal 8.666/9~, desde que 

tempestivoe quesejáclassifióadacomo pessoafísicêl ou jurídica; 

1.3 FORMA: a impugnação foraformalizada em confrirrnidaqe cóm o ordenaméntpjurídióo 

vigente e.Edital •. Convocatório~ 

Conclui~se que, com base nos requisitos legais pertinentes, a impugnação 

ao Edital apresentada, deve ser RECEPCIONADA por esta Comissão de Licitação. 

2. DAS ALEGACÕES DA PETICIONANTE 
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A impetrante apresentou impugnação ao Edital, alegando, em síntese que 

há irregularidade no tocante à "carga horária dos profissionais, aludindo o entendimento de 

que as licitantes devem manter seus vínculos com os profissionais em regime de CL T, por 

descrever em suas especificações a carga horárian, pelos fundamentos expostos a seguir: 

Oe modo gerat, na fase intema .do processo Ucitatório~ na pesquisa de mercado., 

deveria ter sido considerado que o mercado de profissionais da saãde em sua 

amplitude é praticado por meio de empresas cooperativas de trabalhos.~ onde a 

própria e.lasse ama para a valorização das condições técnicas e profissional& 

primando para a exeefência na execução do serviço e não somente visfu.mbram o 
lucro. como a natureza de empres.as tercelrizadoras de mio-de obra. 

na tabela dos profissionais objeto da Uci~aci:ío a competitlvidade 

entre as. empresas licitantes, tendo em vista que empresas eoop:anithí~is de trabaHio 

oontratar através deste 

Enteruie"6e~ portanto, que o modo mais eficiente a ser aplicado é o modo ds 

disputa por vator unitário da hora de serviço prestada. 

Diante o exposto, requer a modificaÇãqdostermos>do.Edi~alConvocatório 

para alterar aforma de contratação par(:3>qontratação de mão.;.de~obréppr\hora, 

serviço. 

A referida irnppgnaçãofora.·. DEVIDAMENTE ANALIE)ADA .por.estaGorriissão 

de Lióitaçãot que passaiá manifestar suádeds§o: 

3.1 - DA POSSIBIUDADE DE UCITAR PARA CONTRATAR O SERVICO - DESCRICÃO DOS 

SERVICOS DE FORMA CORRETA: 
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O certame em questão tem por objeto: Contratação de empresa 

especializada na área da saúdeJ visando à complementação dos serviços especializados 

médicosJ objeto este voltado para a gestão pública de saúde. 

Diante das alegações formuladas pela empresa, esta pugna pela alteração 

da exigência contida no Edital Convocatório quanto à forma de contratação; pois considera 

que seria mais ampla a concorrência se esta fosse realizada por valor da hora contratada, 

e não pela pelo serviço a ser prestado de forma indireta. 

Porém, a exigência E3Stá .de acordo com __ o ordenamento pátrio, e com a 

necessidade das unidades· dei saúde contratantes, dey~ndo •ª empresa a ser_--contratada 

fornecer de forma satisfatória os §eguintes serviços: consqftas ___ méqicas, exames- _e 

proced im entes cirúrgicos, vi58Hdb em especial, . ª. atenção a todos paçientes refê('~neiados 

junto ao Hospital Geral de Farias Brito e demais< Unidades de< Saúde; e a execução dos 

serviços a serem prestados serão definidos mensalmente, através de Consultas e plahtqes 

médicos, e em conformidade com as necess.idades do Hospital e demais Unidades. de 

Saúde do Município. 

Isto posto, fica evidente que_ .o serviço angàríado pela .rnL1hicipalidade em 

sua totalidade é\]oltadbpé3ra é3ÇÕC:3S<Junto à Secretaria Municipal de Saúde, dom serviços 

exclusivamentevoltadosparào ãrnbitó público de saúde, devendo ser atendido a quantidade 

dê horas de serviços prestados mensalmente, det acordo cqm a oportunidade e 

conveniência entre contratante e contratado. 

Evidencia-se,.portanto, que··o Edital, na· forma como publicado garante a 

segurança jurídica do futuro>Contrato Administrativo dos serviços Objetivados, que deverá 

ser executado por profissionais com conhecimentos especializados, e que deverá ser 

cumprida aquela carga horária mensalmente. 

Vislumbra-se, portanto, que as exigências conferidas no Edital estão de 

acordo com a natureza e o objeto a ser contratado pela administração. Não há excessos 

relacionados ou mesmo ausência na descrição dos serviços a serem prestados, tendo em 
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ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS. 

Tomada de Preços Nº 2021.11.29.1. 

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada na área da saúde, visando à 
complementação dos serviços especializados médicos, junt() ao Hospital Geral e demais 
Unidades de Saúde dó Müriicípio de Farias Brito/CE, conforme projetos e orçamentos 
constantes no Edital Convocatório. 

Data da Abertura 
Horário 
Local 
Endereço 

03 de Janeiro de 2022 
9h 
Prefeitural\tiuniêi~a~de Farias Brito 
RuaJoséAlvesPimçntel, nº 87, Ce.ntro1Farias Brito/CE. 

Aos •·•03de Janeiro de 2022,ná icidade.·d.eFária$ .flrito ~ CE, rel1niu-se, em.sessão pública, a 

Comissão Permanente de Licitaçãbdà Preféitura Múnicipal de Farias Brito, nomeada<pela 

Portaria do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Antônio Cardos<> dê 

Lima, Tiago de Araújo Leite e Rais Barbosa dáSilva., sob a presidência do primeiro, pára que 

fossem recebidos os envelopes de habilitaçãoe propostas de preços referentes à Licitáçãó ha 

modalidade Torhad(l de Preços nº 2021.ll.29d,. •cujo objeto é o supracitadô.iPbntualmente às 

9h, o·· Senhor Presidente declarOuqué estavam abert()s ps tr(;lbéllhos da présente sessão, 

nomeando o Senhor Tiago de Araújo Leite. para secretariar a reülliãoLE1'rl s~guid.a o.Senhor 

Presidente deü füído à sessãoi .···determinando o recebimento de todos .os envel()pes 

apresentados, concedel1do (J .• prazo de 15 e quinze) .minutos de tolerância.· para possíveis 

atrasos. Decorrida a referidatol~r~n.cfafora encerrada áetapa dê.recebimento do$ envefopes. 

Pc:irticiparam da sessão as ·seguintes.empresas: ilODRIGO<VIANADOS SANTOSl,TDA. e.RM 

SER\llÇOS .... ·MÉDICOS/LTDÂ./nesteato·.representàda$porseús.repr~sentantes.legais,.·•osSrs. 

FrandséàCélrfos·.Çalda.sMoura,tnscrito rio CPF..nº···164.045.563~9l,éRafaél Ljnhares•Maciel 

Moreira, inscrito no CPF nº 664.297.143-49. Recebidos os mesmos, o Senhor Presidente 

informou que, em face de ter que ser realizada uma minuciosa análise junto aos documentos 

de habilitação, inclusive com consultas on-line (via internet), a sessão ficaria suspensa, e 

quando da conclusão da referida análise, o competente resultado seria publicado na Imprensa 

Oficial (Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará da APRECE - Lei Ordi 
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1.331/2011), quando a partir desta publicação ficará aberto o prazo para a interposição de 

possíveis recursos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse 

encerrad~ssão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por 

mim, ............................. Tiago de Araújo Leite, que secretariei, pelos demais membros da 

Comissão e pelos licitantes prese11t~s. 

Assinaturas da Comissão de Licitação 

Função 
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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Tomada de Preços N. º 2021.11.29.1 

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada na área da saúde, 
visando a complementaçãqdosserviços especializados.rnédicos, junto ao Hospital 
Geral e demais Uhidades de Saúde do Município de Farias Brito/CE, conforme 
projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório. 

Data: 
Horário: 
Local: 
Endereço: 

05 de janeiro de 2022 
9h 
Prefeitura JVlunicipal de Farias Brito 
Rua José Alves Pimentel, n.º 87, Centró,<Farias Brito/CE 

Aos 05_·.dejaneiro_ de 2022,rra(?itiaôéde Farias Brito ""> CE,·.· .. reuniu-se, ern ses;são 
pública, a Comissão Permanente· .. de- Licita?ão da Prefeitura f\llunicipal de fari?S 
Brito,.nomeada pela Portaria n.º 0511 ()1?}(2c:J?1, de 04de Janeiro de 2Q2J., dp 
Senhor Pref.eito Municip?t sendo comp~sta. pe1os membros Antônio> Cardo~p. de 
Lima, [iagode _.Araújo Leite .. ·e.Rais·Bar9osada Silva., sob a presidência do primeiro. 
O. motivo da presente reunião é tão soment~ para que fossem concluídas ª· anális(3 
e_ o _julgamento dos 9ocurnentos._ de habilitação referentes. à _Torpeda.de Preços ·n.º 
2021 .11.29.1, ·cujo objeto ép supracité}do .• lniyiadqs o~ /rr~bé3lh9s, · o Senhor 
President~ nomeou o Senhor ··Tiago de .•• Araújoleiter para 9ee~etariélr a sessão. 
Posteriorme.nte, o Senhor Presidente determinou que fosse ipi~iada.ufT1a minuden~e 
análise jun~ (3 to~a ?o.~umentação•. de habilitação apresentada, de~rminando. aindaj 
a realização de consu17~s on-Hn~ (via internet}, para se verificar a. autenticida?ede 
alguns dos doc.umentos exi~idos. Concluída a ref~rida análise, a Comissão chegou 
ao· seguinte resultado:EMPRESA(SJ-_INABILITAOA(SJ: BODRIGO VIANA DOS-SANTOS 
LTDA .• por_ apresentar aCertidão .. >Negativa 9e F8,lêneia>ouCqncordata com validade 
veqcida ··.(descumpriment~ à alíne8, "c .1" do jterT'1.·· 3.1 do. Edital Convoc~tórioJ; 9 M 
SERVIÇOS. MÉDl.CQS __ •. LTDA .• •_·_ •. por __ ••. _aprese9~ar<o-.• bal~n90··.·•···8ª~imonial sem .• 9onstar .. ··as 
a9~ir1aturas ~oco9tçi~or•· .. e do representante,. _le.gaLda empr~sa er.pc>r.·· não ~pre~f3f1tar 
a comprovação de reg.istro dél empresa j~nto ao Cons~lfüJHegi9nal de<Medicina e 
as declarações de cumprimento ao inciso XXXlll, do Art. 7° daGonstituição Federal, 
de integral concordância com os termos do edital e seus anexos e de Inexistência 
de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação (descumprimento às alíneas "c.2", 
"d.1", "e.1", "e.2" e "e.3" do item 3.1 Edital Convocatório). O Senhor Presidente 
informou que em virtude de todas as empresas participantes terem sido declaradas 
inabilitadas, o presente certame resultará FRACASSADO. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente informou que o presente resultado será publicado na Imprensa Oficial 
(Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará da APRECE - Lei Ordinária/ n. 
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1.331 /2011 ), quando a partir da data da regular publicação, ficará aberto prazo 
legal para a interposição de possíveis recursos junto ao julgamento da fase de 
habilitação. O Senhor Presidente destacou ainda, que os envelopes contendo as 
propostas comerciais permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacrados 
tais quais estavam quando da sua apresentação. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente determinou o encerramento da sessão e ra constar 
fora lavrada a presente ci.ta, que vai assinada por mim ; .•..••....................... , Tiago de 
Araújo Leite e pelos demais membros da Comissão de Licitação. Farias Brito/CE, 
06 de janeiro de 2022. 

Assinaturas<da Comissão de Licitação 

Função Nome 




