Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Quinta-feira • 15 de Setembro de 2022 • Ano X • Nº 1912
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Licitações ....................................................................................................................... 02 a 14

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Gileno Pereira dos Santos / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Muniz Ferreira - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODLBRUVEQ0YXNJEXNTHERK

Quinta-feira
15 de Setembro de 2022
2 - Ano X - Nº 1912

Muniz Ferreira

Licitações

REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°056/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0255/2022 DE 23 DE AGOSTO DE 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA – BAHIA
ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA RESPONSÁVEL CARINE
BARBOSA SAMPAIO

A BIOVALE - LABORATORIO CLÍNICO LTDA, empresa privada, com
sede na Cidade de Laje, Estado da Bahia, na Rua Doutor João Martins 78,
centro, CEP 45490-000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.651.749/0001-52,
doravante denominada BIOVALE, representada legalmente pelo proprietário
senhor Fernando Sampaio Soares, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n°
977.979.875-72, no RG 687798361, vem, respeitosamente, relatar o seguinte
fato que enseja a solicitação de impugnação do Edital N°056/2022.
Tendo em vista o interesse em participar do processo licitatório
PREGÃO ELETRÔNICO N°056/2022, tipo menor preço, objeto “Constituise objeto desta licitação a Prestação de serviço de apoio diagnóstico
laboratorial de análise clínica, incluindo o fornecimento de todos os itens
necessários para a coleta, processamento dos exames, emissão dos
laudos, mão-de-obra e todos os materiais de consumos de acordo com as
normas do SUS (Sistema Único de Saúde) para atender a demanda do
município

de

Muniz

Ferreira.” - publicado

no

endereço

eletrônico

(www.munizferreira.ba.gov.br) pela Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira –
Bahia, CNPJ 13.796.461/0001- 64, através de seu representante legal infra
firmado, vem, respeitosamente, perante esse ilustre órgão, requerer,
através desse memorial,

IMPUGNAÇÃO
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do EDITAL N°056/2022 de acordo com o fato a seguir.

1. RESTRIÇÃO A COMPETITIVIDADE E A LIVRE CONCORRÊNCIA

Após análise do edital supracitado pela empresa BIOVALE, em tese, a
BIOVALE entende que o tópico
“5.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica:
Documentos relativos à A Qualificação Técnica será comprovada através da
apresentação dos seguintes documentos:” alínea “a) Certificado atualizado de
registro da empresa no Conselho Regional de Farmácia, e, também, no Conselho
Regional de Medicina do Estado da Bahia/ Conselho Regional de Biomedicina se
a direção técnica do laboratório for exercida por médico;”

do edital, restringe à competitividade e impede a livre concorrência entre as
empresas que prestam os mesmos serviços em exames laboratoriais.
A empresa ora impugnante observou desarmonia que necessita de
correção por esta Comissão de Licitação, especificamente no tocante aos
princípios que norteiam os certames licitatórios, uma vez que o critério de
julgamento adotado nesta licitação, a saber, pregão eletrônico, tipo menor
preço, dificulta a ampla participação das empresas interessadas em prestar os
serviços – exames laboratoriais - decorrentes em face à solicitação obrigatória
da comprovação de todos os certificados dos conselhos de classes: Farmácia
“e” Medicina/Biomedicina.
“a) Certificado atualizado de registro da empresa no Conselho Regional
de Farmácia, e, também, no Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia/
Conselho Regional de Biomedicina se a direção técnica do laboratório for
exercida por médico;”
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A BIOVALE entende que é preciso apurar a pertinência da exigência de
todos os certificados solicitados, dado a utilização da conjunção coordenativa
aditiva “e” na alínea “a)” do tópico supracitado, obrigam as empresas a
comprovarem todos os certificados de conselhos de classes diferentes, sendo
que, apenas é necessária a comprovação de um dos certificados com a sua
devida e respectiva responsabilidade técnica para a prestação dos serviços de
exames laboratoriais, pois qualquer uma dessas, tem a habilitação para a
prestação dos serviços.
A BIOVALE observou que a alínea “a)” do tópico supracitado, seja
reformulada por esta Comissão de Licitação, a fim de utilizar a conjunção
coordenativa alternativa “ou” ao invés da conjunção coordenativa aditiva “e”,
assim possibilitando a ampla participação das empresas no processo licitatório.

Em consonância com o intento da Administração Pública na proteção ao
princípio da competitividade no âmbito das Licitações, que se vê prejudicado no
referido certame, dadas as circunstâncias impostas pelo Edital, as quais são
abordadas nesta impugnação, a empresa sugere para esta Comissão de
Licitação a seguinte reformulação:
“a) Certificado atualizado de registro da empresa no Conselho Regional de
Farmácia, ou no Conselho Regional Biomedicina, ou no Conselho Regional de
Medicina do Estado da Bahia se a direção técnica do laboratório for exercida
por médico;”

2. DO PEDIDO

Diante

do

exposto,

vem

a

BIOVALE,

muito

respeitosamente,

considerando que o fato acima narrado restringe a competitividade e a livre
concorrência das empresas, requer-se ao Setor de Licitação que o edital seja
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IMPUGNADO para a devida reformulação da alínea “a)” do tópico supracitado,
para que a competitividade do procedimento licitatório seja preservada a
contento, bem como respeitados os princípios constitucionais.
“A Lei 8.666/93, em seu artigo 40, inciso VIII, refere-se ao pedido de
esclarecimento. E em seu artigo 41, parágrafos 1º e 2º, tratam da impugnação
ao edital. Já o Decreto 3.555/00, que regula a modalidade licitatória do pregão,
no artigo 12 do seu anexo I, também prevê a possibilidade de pedido de
esclarecimento e impugnação ao edital.”
Nos despedimos com elevada estima e consideração.

Termos em que, Pede e confia no Deferimento,
Muniz Ferreira, 14 de Setembro de 2022.

______________________________
BIOVALE – LABORATORIO CLINICO LTDA
CNPJ: 10.651.749/0001-52
FERNANDO SAMPAIO SOARES
CPF: 977979875-72

______________________________
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira – Bahia,
CNPJ 13.796.461/0001- 64
PROTOCOLO:
DATA:
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PARECER JURÍDICO
ANÁLISE DE RECURSO

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Licitações
PROCESSO LICITATÓRIO Pregão Eletrônico num. 056/2022
OBJETO: Prestação de serviço de apoio diagnóstico laboratorial de análise clínica,
incluindo o fornecimento de todos os itens necessários para a coleta, processamento dos
exames, emissão dos laudos, mão-de-obra e todos os materiais de consumos de acordo
com as normas do SUS (Sistema Único de Saúde) para atender a demanda do município
de Muniz Ferreira.

A Constituição Federal brasileira determina que a administração pública obedeça aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput). Explicita ainda a Constituição a necessidade de observância desses princípios ao
exigir

que

as

obras,

serviços,

compras

e

alienações

sejam

contratadas

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes (art. 37, inciso XXI).

Para regulamentar o procedimento da licitação exigido constitucionalmente, foi
inicialmente editada a Lei n. 8.666/1993. Com a Lei n. 10.520/2002, mais uma
modalidade licitatória (pregão) foi introduzida no modelo brasileiro, ao qual se aplicam
subsidiariamente as regras da Lei n. 8.666/1993. Seja qual for a modalidade adotada,
deve-se garantira observância da isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade,
vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, previstos expressamente
na Lei n. 8.666/1993.

A empresa BIOVALE - LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA, ora impugnante apresentou
pedido de impugnação ao Edital, alegando, em síntese, a existência de ilegalidade no
tocante à exigência de Registro em diversos conselhos para comprovação da capacidade
profissional técnico, requisito relativo à Qualificação Técnica, e pedindo que o edital seja
alterado excluindo as exigências acima indicadas do edital que norteia o processo
licitatório.
_________________________________________________________________________________________________
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Conforme a sistemática adotada pela Lei nº 8.666/93, na etapa de habilitação, entre outros
aspectos, a Administração deverá analisar a qualificação técnica dos licitantes, com o
objetivo de aferir se dispõem de conhecimento, experiência e aparelhamentos técnicos e
humano suficientes para satisfazer o contrato a ser celebrado.

Registre-se, por oportuno, que o inciso I do artigo 30 da Lei nº 8.666/93, autoriza o órgão
ou entidade licitante a exigir, para fins de qualificação técnica dos interessados, “registro
ou inscrição na entidade profissional competente”.

Com base nas alegações acima, é possível concluir que todos os Conselhos exigidos no
item 5.4 “a” fazem referência aos profissionais responsáveis técnicos pelos serviços
objeto deste certame, o que conduz ao entendimento de que a inscrição das empresas
licitantes nestes Conselhos se faz necessária.

Destacamos o que prevê a LEI Nº 6.839, DE 30 DE OUTUBRO DE 1980:

Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos profissionais
legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios
nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das
diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação
àquela pela qual prestem serviços a terceiros.
Por conseguinte, o Tribunal de Contas da União avulta que:

A exigência de registro ou inscrição na entidade profissional
competente, prevista no art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993, deve
se limitar ao conselho que fiscalize a atividade básica ou o serviço
preponderante da licitação. (Acórdão n.º 5383/2016-Segunda
Câmara; Data da sessão: 10/05/2016; Relator: Vital do Rêgo).
Dessa forma, não se pode, por amor à competição, deixar de prever requisitos que sejam
pertinentes e relevantes ao atendimento do objeto perseguido, à luz do interesse público,
porque não é essa a ratio legis. O que a lei visa coibir é a exigência infundada, dirigida
exclusivamente a privilegiar alguns e afastar outros licitantes, sem qualquer justificativa.
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No entanto, não fere a competição a exigência de requisitos que, de fato, sejam
necessários no caso concreto, face ao objeto a ser contratado.

Invocamos a exegese de Marçal Justen Filho, que diz em relação ao art. 3º, §1º da Lei em
tela:

O dispositivo não significa, porém, vedação à cláusulas restritivas
da participação. Não impede a previsão de exigências rigorosas.
Nem impossibilita exigências que apenas possam ser cumpridas
por específicas pessoas. Veda-se cláusula desnecessária ou
inadequada, cuja previsão seja orientada não a selecionar a
proposta mais vantajosa, mas a beneficiar alguns particulares. Se
a restrição for necessária para atender ao interesse público,
nenhuma irregularidade existirá em sua previsão. Terão de ser
analisados conjuntamente a cláusula restritiva e o objeto da
licitação. A inviabilidade não reside na restrição em si mesma,
mas na incompatibilidade dessa restrição com o objeto da
licitação. Aliás, essa interpretação é ratificada pelo previsto no
art. 37, inc. XXI, da CF ('... o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômicas indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações').
De notar-se, pois, que se encontra amparada pelas orientações de nossos doutrinadores,
bem como de balizada jurisprudência, a exigência de capacitação técnico-operacional,
para efeitos habilitatórios, quando esta tem por finalidade assegurar o interesse público,
do qual a Administração não pode se desviar.

Por derradeiro e não menos importante, cabe aqui ressaltar, que em momento algum o
instrumento convocatório exigiu das concorrentes registro nos conselhos regionais de
Farmácia concomitante com o de Medicina. Município apenas exigiu a inscrição do
profissional técnico responsável no Conselho Regional de Farmácia, e, caso a licitante
tivesse médico como responsável técnico, imprescindível também o registro no Conselho
Regional de Medicina saber (item5.4, “a”):
“5.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica: Documentos
relativos à A Qualificação Técnica será comprovada através da
apresentação dos seguintes documentos: a) Certificado atualizado
de registro da empresa no Conselho Regional de Farmácia, e,
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também, no Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia/
Conselho Regional de Biomedicina se a direção técnica do
laboratório for exercida por médico”
Por todo o exposto, esta assessoria conclui que não merecem guarida as fundamentações
e pedidos apresentados pela empresa impugnante, devendo ser indeferido.
S.M.J, é o parecer.
Muniz Ferreira, 08 de agosto de 2022.
_________________________

Yuri Soledade
Procurador Municipal
(OAB 56.020-BA)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
Processo Administrativo nº 0255/2022
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO Nº. 056/2022
Objeto: Prestação de serviço de apoio diagnóstico laboratorial de análise clínica, incluindo o
fornecimento de todos os itens necessários para a coleta, processamento dos exames, emissão dos
laudos, mão-de-obra e todos os materiais de consumos de acordo com as normas do SUS (Sistema
Único de Saúde) para atender a demanda do município de Muniz Ferreira.
DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Trata-se o da análise à impugnação de clausula editalícia interposta pela empresa IP INDÚSTRIA
DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o n.10.303.094/0001-21, com sede na Rua C, nº 70, Jardim das Árvores, Santo Antônio de Jesus
- Bahia, CEP 44.573-660, no processo licitatório referente ao Edital do pregão eletrônico acima
mencionado, apresentado por intermédio dos respectivos representantes legais da recorrente.
A Constituição Federal brasileira determina que a administração pública obedeça aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput). Explicita ainda a
Constituição a necessidade de observância desses princípios ao exigir que as obras, serviços,
compras e alienações sejam contratadas mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes (art. 37, inciso XXI).
Para regulamentar o procedimento da licitação exigido constitucionalmente, foi inicialmente
editada a Lei n. 8.666/1993. Com a Lei n. 10.520/2002, mais uma modalidade licitatória (pregão)
foi introduzida no modelo brasileiro, ao qual se aplicam subsidiariamente as regras da Lei n.
8.666/1993. Seja qual for a modalidade adotada, deve-se garantira observância da isonomia,
legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento
objetivo, previstos expressamente na Lei n. 8.666/1993.
A empresa BIOVALE - LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA, ora impugnante apresentou pedido de
impugnação ao Edital, alegando, em síntese, a existência de ilegalidade no tocante à exigência de
Registro em diversos conselhos para comprovação da capacidade profissional técnico, requisito
relativo à Qualificação Técnica, e pedindo que o edital seja alterado excluindo as exigências acima
indicadas do edital que norteia o processo licitatório.
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Conforme a sistemática adotada pela Lei nº 8.666/93, na etapa de habilitação, entre outros
aspectos, a Administração deverá analisar a qualificação técnica dos licitantes, com o objetivo de
aferir se dispõem de conhecimento, experiência e aparelhamentos técnicos e humano suficientes
para satisfazer o contrato a ser celebrado.
Registre-se, por oportuno, que o inciso I do artigo 30 da Lei nº 8.666/93, autoriza o órgão ou
entidade licitante a exigir, para fins de qualificação técnica dos interessados, “registro ou inscrição
na entidade profissional competente”.
Com base nas alegações acima, é possível concluir que todos os Conselhos exigidos no item 5.4 “a”
fazem referência aos profissionais responsáveis técnicos pelos serviços objeto deste certame, o que
conduz ao entendimento de que a inscrição das empresas licitantes nestes Conselhos se faz
necessária.
Destacamos o que prevê a LEI Nº 6.839, DE 30 DE OUTUBRO DE 1980:
Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente
habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades
competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em
razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços
a terceiros.
Por conseguinte, o Tribunal de Contas da União avulta que:
A exigência de registro ou inscrição na entidade profissional competente,
prevista no art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho
que fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante da licitação.
(Acórdão n.º 5383/2016-Segunda Câmara; Data da sessão: 10/05/2016;
Relator: Vital do Rêgo).
Dessa forma, não se pode, por amor à competição, deixar de prever requisitos que sejam pertinentes
e relevantes ao atendimento do objeto perseguido, à luz do interesse público, porque não é essa a
ratio legis. O que a lei visa coibir é a exigência infundada, dirigida exclusivamente a privilegiar
alguns e afastar outros licitantes, sem qualquer justificativa.

CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODLBRUVEQ0YXNJEXNTHERK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
15 de Setembro de 2022
13 - Ano X - Nº 1912

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal
No entanto, não fere a competição a exigência de requisitos que, de fato, sejam necessários no caso
concreto, face ao objeto a ser contratado.
Invocamos a exegese de Marçal Justen Filho, que diz em relação ao art. 3º, §1º da Lei em tela:
O dispositivo não significa, porém, vedação à cláusulas restritivas da
participação. Não impede a previsão de exigências rigorosas. Nem
impossibilita exigências que apenas possam ser cumpridas por específicas
pessoas. Veda-se cláusula desnecessária ou inadequada, cuja previsão seja
orientada não a selecionar a proposta mais vantajosa, mas a beneficiar
alguns particulares. Se a restrição for necessária para atender ao interesse
público, nenhuma irregularidade existirá em sua previsão. Terão de ser
analisados conjuntamente a cláusula restritiva e o objeto da licitação. A
inviabilidade não reside na restrição em si mesma, mas na
incompatibilidade dessa restrição com o objeto da licitação. Aliás, essa
interpretação é ratificada pelo previsto no art. 37, inc. XXI, da CF ('... o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômicas
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações').
De notar-se, pois, que se encontra amparada pelas orientações de nossos doutrinadores, bem como
de balizada jurisprudência, a exigência de capacitação técnico-operacional, para efeitos
habilitatórios, quando esta tem por finalidade assegurar o interesse público, do qual a
Administração não pode se desviar.
Por derradeiro e não menos importante, cabe aqui ressaltar, que em momento algum o instrumento
convocatório exigiu das concorrentes registro nos conselhos regionais de Farmácia concomitante
com o de Medicina. Município apenas exigiu a inscrição do profissional técnico responsável no
Conselho Regional de Farmácia, e, caso a licitante tivesse médico como responsável técnico,
imprescindível também o registro no Conselho Regional de Medicina saber (item5.4, “a”):
“5.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica: Documentos relativos à
A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos
seguintes documentos: a) Certificado atualizado de registro da empresa no
Conselho Regional de Farmácia, e,
também, no Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia/ Conselho
Regional de Biomedicina se a direção técnica do laboratório for exercida
por médico”
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CONCLUSÃO
Diante de todo a Comissão Permanente de Licitação conclui que não merecem guarida as
fundamentações apresentados pela empresa impugnante, DECIDIMOS improcedente, pelos
motivos acima expostos.
Muniz Ferreira, 15 de setembro de 2022.
Presidente
Carine Barbosa Sampaio
Membros:
Hana Gabriela dos Santos
Marcos Yure de Morais Ribeiro
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