
 
Município de Iguape 

                                                - Estância Balneária – 
Folha nº 1 

 

RESPOSTA A IMPUGANAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

Pregão Presencial nº 016/2017 

Processo Administrativo nº 147/2017 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES 

ATENDIDOS NO CENTRO DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

E CAPS, NO MUNICÍPIO DE IGUAPE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

Recorrente: CELLAB – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME. 

 

I.  RELATÓRIO  

O Edital de Pregão Presencial nº 016/2017 foi publicado em Diário Oficial do 

estado e em Jornal de Grande circulação Nacional, em 29 de junho de 2017, período a partir do qual 

também está disponível no site da Prefeitura Municipal de Iguape, pelo prazo não inferior a 08 dias, em 

conformidade com que preceitua o inciso III, parágrafo 2º, artigo 21, da Lei federal nº 8.666/93.  

Em 05/07/2017, a empresa CELLAB – LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

CLÍNICAS LTDA - ME interpôs recurso administrativo de Impugnação do Edital, conforme prevê a clausula 

décima sétima do edital.  

É o relatório. 

 

II DA ADMISSIBILIDADE  

Em 05/07/2017, 06 dias úteis antes da licitação, foi protocolada na 

Prefeitura Municipal de Iguape e recebida pela Comissão Permanente de Licitação, a impugnação da 

empresa CELLAB – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME, aos Termos do Edital do Pregão 

Presencial nº 016/2017, cujo recebimento e abertura dos envelopes se encontram previstos para iniciar no 

próximo dia 11/07/2017.  

Por tratar de matéria de interesse geral, cujo entendimento encontra-se 

consolidado nos tribunais, órgão de controle e doutrinadores e devido o recurso ter sido recebido dentro do 

parzo legal, a Comissão Permanente de Licitação RESOLVE admitir o recurso para no mérito, negando-lhe 

provimento, pelas seguintes razões de fato e de direito. 

 

II. DO MÉRITO  

Insurge-se a empresa recorrente, que está sendo prejudicada no Pregão 

Presencial nº 016/2017, alegando em síntese que no ato convocatório existem irregularidades e 

discrepâncias que merecem e precisam ser impugnadas, conforme exposto abaixo: 

a) No item 1.2 do Edital, contas que o valor estimado para o certame é de 

R$ 575.020,84, conforme estimativa prévia de preços constante no 

processo administrativo nº 147/2017, ao passo que no item 5.8 do 

mesmo edital, consta que  o valor total estimado para o certame é de 

R$ 851.590,94 



 
Município de Iguape 

                                                - Estância Balneária – 
Folha nº 2 

 

b) No item 14 – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES, em sua letra e 

consta que o laboratório deverá providenciar no prazo de no máximo, 30 

(trinta) dias a instalação de uma sede no município de Iguape, com área 

de atendimento, coleta e análises clínicas, com aprovação da VISA; 

 
Analisando as razões do recurso interposto pela empresa CELLAB – 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME com o objetivo de impugnar o Edital do Pregão 

Presencial nº 016/2017, passamos ao julgamento.  

Em que pesem as divergências que incidem sobre o valor estimado, o edital 

foi retificado e publicado no diário oficial e no jornal gazeta no dia 04/07/2017, (conforme cópia das 

publicações anexas), retificando o texto da seguinte forma: 

ITEM 5, SUBITEM 5.8) Onde se lê : O valor estimado para o certame é de 

R$ 851.590,94 (Oitocentos e Cinquenta e Um Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Noventa e Quatro 

Centavos), Leia –se: O valor estimado para o certame é de R$ 575.020,84 (Quinhentos e Setenta e Cinco 

Mil, Vinte Reais e Oitenta e Quatro Centavos) em conformidade com o item 1, subitem 1.2 do edital. 

Desta forma, o equivoco que constou no edital foi sanado antes da 

interposição do recurso em tela. 

É evidente que, em situações atípicas e em se tratando de cláusulas 

que não afetem o seu objeto, o edital pode ser modificado depois de publicado, observados certos 

procedimentos adequados para tanto, permitida a hipótese de retificação do edital. No caso de se 

constatar falhas ou inadequações do Edital que permitam processar correções previamente à data de 

abertura das propostas, far-se-á alterações com consequentes comunicações a todas as licitantes pela 

mesma forma que se deu o texto original, conforme previsto no § 4º, artigo 21, da Lei 8.666/93. 

Em relação ao item 14, que prevê o prazo de 30 (trinta) para instalação 

de uma sede, o recorrente alegou que tal previsão possui caráter restritivo e ferindo o princípio da 

isonomia, solicitando a retificação do edital para que conste que a empresa tenha o prazo de 90 

(noventa) dias para adequar-se no município. 

Cabe salientar que a presente exigência está prevista para o vencedor 

do certame, assim, nada impede que qualquer interessado possa vir a participar do certame, não 

podendo ser tido como cláusula de restrição. 

Tal situação, somente para argumentar, se concretizaria se a exigência 

constasse como critério para participação no certame. Assim, não existe qualquer restrição ou 

direcionamento no edital. 

Outro ponto que merece destaque, consiste no tipo de serviço a ser 

prestado, ou seja, é uma questão de saúde pública e a demora no inicio da prestação do serviço 

acarretar sérios e irreparáveis danos, uma vez que estamos tratando de vidas.  
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Neste ponto, o edital é bem claro, uma vez que, justifica a exigência de 

instalação de uma sede no município, conforme descrito no termo de referência, anexo I, do ato 

convocatório: 

“O Laboratório deverá providenciar no prazo de, no máximo, 30 (trinta) 

dias a instalação de uma sede no município de Iguape, com área de 

atendimento, coleta e analises clínicas, com aprovação da VISA; 

A exigência de uma sede de analises clínicas dentro do município se faz 

justificada em razão do tipo de material com o qual se trabalha. Materiais 

biológicos sofrem alterações com variação de temperaturas e a 

movimentação incorreta (agitações desnecessárias) promovem a quebra 

do produto base em determinados tipos de amostras que as inviabilizam. 

Em se tratando de exames de caráter de urgência, uma vez que a sede se 

encontra no município, a coleta e os laudos será emitidos em curto espaço 

de tempo, benefício este que pode salvar vidas”. 

 

Para dar cumprimento ao contrato, em prol do interesse público, deve a 

entidade licitante salvaguardar-se de que o contratado, vencedor do certame detém aptidão suficiente para 

bem desempenhar o objeto colimado. 

Invocando a Corte Superior de Justiça, citamos o seguinte julgado que 

corrobora o alegado: 

 

"Administrativo. Procedimento Licitatório. Atestado Técnico. 

Comprovação. Autoria. Empresa. Legalidade. 

Quando, em procedimento licitatório, exige-se comprovação, em nome 

da empresa, não está sendo violado o art. 30, §1º, II, caput, da Lei nº 

8.666/93. É de vital importância, no trato da coisa pública, a 

permanente perseguição ao binômio qualidade e eficiência, 

objetivando não só a garantir a segurança jurídica do contrato, mas 

também a consideração de certos fatores que integram a finalidade 

das licitações, máxime em se tratando daquelas de grande 

complexidade e de vulto financeiro tamanho que imponha ao 

administrador a elaboração de dispositivos, sempre em atenção à 

pedra de toque do ato administrativo –a lei – mas com dispositivos que 

busquem resguardar a Administração de aventureiros ou de licitantes 

de competência 

estrutural, administrativa e organizacional duvidosa.Recurso provido 

(Resp. nº44.750-SP, rel. Ministro Francisco Falcão, 1ª T., unânime, DJ de 

25.9.00)" (sem grifo no original). 
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Sequer pode afirmar, neste caso, que a exigência editalícia seria restritiva 

da competição, nos termos do art. 3º, §1º,inc. I da Lei 8.666/93. 

Com efeito, proclama o mencionado artigo: 

 

"§1º do art. 3º. É vedado aos agentes públicos: 

I- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas e 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo e estabelecem 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" (grifo nosso). 

 

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 econômica indispensáveis 

à garantia do cumprimento das obrigações’)". 

 

Um pouco mais adiante diz: 

 

"O ato convocatório tem de estabelecer as regras necessárias para seleção 

da proposta vantajosa. Se essas exigências serão ou não rigorosas, isso 

dependerá do tipo de prestação que o particular deverá assumir" 

 

E, por fim, conclui: 
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"A Lei reprime a redução da competitividade do certame derivada de 

exigências desnecessárias ou abusivas." (cf. obra cit., p. 75/76). 

 

Assim sendo, não se pode, por amor à competição, deixar de prever 

requisitos que sejam pertinentes, relevantes e essenciais ao atendimento do objeto perseguido, lembrando 

que a administração pública busca a proposta mais vantajosa, isso não quer dizer que necessariamente a 

mais barata. 

O que o dispositivo visa coibir é a exigência infundada, dirigida 

exclusivamente a privilegiar alguns e afastar outros licitantes, sem qualquer justificativa. No entanto, não 

fere a competição a exigência de requisitos que, de fato, sejam necessários no caso concreto, face ao 

objeto a ser contratado. 

 

A exigência de uma sede de laboratório no município é justificável à luz do 

interesse público, em razão dos materiais com o qual é utilizado e dos exames de caráter de urgência, 

uma vez que a coleta e os laudos serão emitidos em curto espaço de tempo, benefício este imprescindível 

para salvar vidas. 

Desta forma, se encontra amparada pelas orientações de nossos 

doutrinadores, bem como de balizada jurisprudência, a exigência da instalação de uma sede de Laboratório 

de Analises Clínicas, para o contratado vencedor do certame, quando esta tem por finalidade assegurar o 

interesse público, do qual a Administração não pode se desviar. 

 

III. CONCLUSÃO  

 

Com base no exposto acima, firmo convencimento no sentido de que, em 

que pesem os argumentos da recorrente, tal pleito não merece acolhimento, sendo que está fulcrada nos 

princípios e normas que regem o procedimento licitatório brasileiro.    

 

IV. DECISÃO FINAL  

 

 Pelo exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em estrita 

observância aos demais princípios da Licitação, CONHEÇO do recurso apresentado pela empresa CELLAB 

– LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME, tendo em vista a sua tempestividade, para no 

MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. 

 
Iguape, 07 de julho de 2017. 

 
 
 

Ana Paula Gil Barbosa 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 


