
                                                                                                  

  

  

1 

 

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO MUNICIPIO DE COELHO NETO - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO/MA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente: Pregão Eletrônico nº 017/2022  

             Processo Administrativo nº PR2022.01/CLHO-03751 

  

 

 

 

A STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, estabelecida 

na Rua Pretória, 1027 - Vila Formosa, São Paulo - SP, 03416-000, 

inscrita no CNPJ sob n 10.718.876/0001-87, vem através do presente 

instrumento, tempestivamente, por sua representante legal, que este 

subscreve, com fulcro na Lei Federal nº. 10.520/2002 (Lei do Pregão), 

ART. 24 do Decreto Federal nº. 10.024/19, e Item 23, subitem 23.1 do 

instrumento convocatório, interpor a presente, 

 

 

 

I M P U G N A Ç Ã O 

 

 

     Contra ato de ilegalidade disposto no instrumento 

convocatório, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor.  
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I – PRELIMINARMENTE 

 

I.I DA TEMPESTIVIDADE 

 

No item 23, subitem 23.1 do instrumento convocatório, prevê 

que qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório até 3 (três) dias úteis antes da data 

fixada para o início da sessão pública da licitação. 

 

No caso em tela, o início da sessão se dará no dia 

22/03/2022, logo resta demonstrada a tempestividade da impugnação, que está sendo 

encaminhada de forma eletrônica em 16/03/2022, no portal sistema 

www.portaldecompraspublicas.com.br.  

 

II – DO OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 

     Trata-se de procedimento licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico, cujo critério de julgamento menor preço por item, para Registro de Preço para futura 

contratação de empresa especializada para locação de veículo (TIPO AMBULÂNCIA) para 

atender as necessidades do (HOSPITAL, UPA, SAMU, CAPS I, CAPS AD) da Secretaria 

Municipal de Saúde do Municipio de Coelho Neto – MA. 

 

O pregão eletrônico é baseado em Edital de Licitação e seus 

anexos, que trazem as especificações do objeto licitado. Contudo, referido Edital de Licitações 

deve ser reparado, uma vez que possui incorreções e impropriedades, a fim de evitar futuras 

nulidades e, sobretudo, prejuízo ao interesse público e aos princípios que devem nortear o 

procedimento licitatório. 

 

III – DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO  

 

III.I - DA AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA GARANTIR A 

ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. NECESSIDADE DE REGISTRO NO CONSELHO 

REGIONAL DE MEDICINA (CRM) PARA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA: 

O instrumento convocatório é omisso ao deixar de exigir 

para fins de comprovação de qualificação técnica, a comprovação de registro e inscrição dos 

licitantes no Conselho Regional de Medicina, órgão fiscalizador e regulamentador do serviço a 

ser prestado. 
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Nesse sentido, conquanto a Lei nº 10.520/2004, apenas 

enuncie a exigência de comprovação de qualificação técnica pelo licitante, supletivamente, 

aplica-se a previsão contida no inciso I do artigo 30 da Lei nº 8.666/93, que autoriza o órgão ou 

entidade licitante a exigir, para fins de qualificação técnica dos interessados, "registro ou 

inscrição na entidade profissional competente".  

 

O instrumento convocatório é falho ao deixar de exigir a 

comprovação de registro e inscrição dos licitantes no Conselho Regional de Medicina, órgão 

fiscalizador e regulamentador do serviço a ser prestado. 

A Resolução CFM nº 1.671/2003, não só regulamenta o 

transporte de pacientes, mas também, exerce poder fiscalizatório em relação aos veículos, uma 

vez que a norma discrimina as especificações técnicas que cada um dos tipos de ambulância: 

 

Art. 1º - Que o sistema de atendimento pré-hospitalar é um serviço 

médico e, portanto, sua coordenação, regulação e supervisão direta e a 

distância deve ser efetuada por médico, com ações que possibilitem a 

realização de diagnóstico imediato nos agravos ocorridos com a 

consequente terapêutica. 

 

Art. 2º - Que todo serviço de atendimento pré-hospitalar deverá ter um 

responsável técnico médico, com registro no Conselho Regional de 

Medicina da jurisdição onde se localiza o serviço, o qual responderá 

pelas ocorrências de acordo com as normas legais vigentes. 

 

Nem se alegue que os serviços objeto do presente Edital, 

não se inserem na esfera de competência do CRM, por se tratar apenas de locação de 

ambulâncias sem tripulação. Isso porque, além do fornecimento de veículos, as ambulâncias 

deverão ser disponibilizadas com adaptação e equipamentos nos termos da Portaria/MS nº 

2048/2002. 

 

Assim, o Edital é lacunoso e deve ser corrigido, uma vez 

que a ausência de exigência de comprovação de inscrição no CRM serve, no presente caso, 

como autorização para que empresas não qualificadas concorram como licitantes e contratem 

com a Administração, o que coloca em risco não só a finalidade pública precípua da licitação, 

mas em última e maior análise, coloca em risco a própria vida dos munícipes usuários do serviço 

de saúde pública. 
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Diante do acima exposto, requer-se seja acolhida a presente 

Impugnação para o fim de determinar a Administração que proceda a correção do Edital de 

Licitação para fazer constar a necessidade comprovação de inscrição da empresa no Conselho 

Regional de Medicina da sede da licitante.  

Tal correção se faz necessária, pois a determinação está 

disposta nas Resoluções do Conselho Federal de Medicina aqui mencionadas, respaldado pelo 

art. 30, I da lei 8.666/93, a fim de que se garanta a efetividade e qualidade da prestação de 

serviços. 

 

III.II - FALTA DE EXIGÊNCIA DE ALVARÁ SANITÁRIO SEDE DA LICITANTE PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

No mesmo contexto do item acima, se faz necessário a 

exigência de licença sanitária, para também assegurar melhor desempenho na prestação de 

serviços, visto se tratar de serviços afetos a esfera de atuação do órgão sanitário. 

Nos termos da Lei Federal nº 8.080/1990, a Vigilância 

Sanitária faz parte como componente integrativo do SUS, cujo objetivo é regulamentar e fiscalizar 

as ações e serviços ligados a área da saúde: 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS): 

§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de 
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 
bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: 

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se 
relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e 
processos, da produção ao consumo; e 
II - o controle da prestação de serviços que se relacionam 
direta ou indiretamente com a saúde. 

 

O que se observa é que o conceito de risco a saúde é o 

principal referencial teórico das ações da vigilância sanitária, sendo portanto, o órgão competente 

para no âmbito das medidas sanitárias, autorizar o funcionamento de fiscalizar a prestação de 

serviços da saúde, como é o caso do objeto licitado. 

 

Portanto, a Vigilância Sanitária é a parcela do poder de 

polícia do Estado destinada à defesa da saúde, que tem como principal finalidade impedir que a 

saúde humana seja exposta a riscos ou, em última instância, combater as causas dos efeitos 
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nocivos que lhe forem gerados, em razão de alguma distorção sanitária, na produção e na 

circulação de bens, ou na prestação de serviços de interesse à saúde. 

 

Destarte, considerando que a prestação dos serviços licitados 

está sob a tutela do órgão sanitário, tanto para estatuir normas e procedimentos a serem 

seguidos pelas empresas, como para fiscalizar as atividades desenvolvidas, deve ser exigido das 

licitantes apresentação da Licença Sanitária emitido pela Vigilância Sanitário ou órgão equivalente 

do local da sede da interessada, dentro do prazo de validade.  

 

Tais exigências, apresentação de CRM, CRF e LICENÇA 

SANITÁRIA tem o condão de manter em legitimo todo o procedimento licitatório, tendo que além 

do critério de menor preço, o licitador estará diante de empresas qualificadas e certificadas, as 

quais oferecerão aos entes públicos serviço de locação de ambulância verdadeiramente 

vantajoso, ou seja, menor preço e maior qualidade, dentro dos padrões de segurança, tratando 

igualmente os iguais e os desiguais, na medida da sua desigualdade.  

         

IV – DA LEGISLAÇÃO 

 

LEI FEDERAL Nº 8.666/93: 

 

Art. 3º. (...). 

 “A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração 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.” (grifo nosso) 

 

     Portanto qualquer exigência editalícia deve estar intimamente 

ligada ao objeto principal da licitação, respeitando dentre outros, os princípios básicos da 

legalidade, impessoalidade, igualdade e etc. 
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Conforme versa a obra, Licitação e Contratos Administrativos, 

do magnânimo Sr. Doutor Hely Lopes Meirelles, como segue: 

 

A igualdade entre as licitantes é o princípio primordial da 

licitação – previsto na própria Constituição da República (art. 

37, XXI) -, pois não pode haver procedimento seletivo com 

discriminação entre participantes (...) (art. 3º, § 1º). (Licitação 

e Contrato Administrativo. São Paulo: 14ª edição, Malheiros 

Editoras, 2007, p. 35 - grifo nosso) 

 

Também é NULO o edital genérico, impreciso ou omisso em 

pontos essências, ou que faça exigências excessivas ou 

impertinente ao objeto da licitação. (Licitação e Contrato 

Administrativo. São Paulo: 14ª edição, Malheiros Editoras, 

2007, p. 35 - grifo nosso) 

 

     Porém, é exatamente ao contrário do que determina a nossa 

soberana do ordenamento jurídico, a CRFB/88, que a administração está agindo, deixando de 

exigir documentação técnica que são de suma importância para comprovação da qualidade do 

objeto licitado. Ferindo o princípio da isonomia, da competitividade, desrespeitando o princípio da 

igualdade entre os licitantes, que VEDA qualquer tipo de cláusula discriminatória, ou o julgamento 

faccioso que desiguala os iguais ou iguala os desiguais, favorecendo uns e prejudicando outros, 

sem que exija o mínimo necessário para o fiel cumprimento das obrigações.  

 

     O maior dos princípios constitucionais, o da República 

(gestão mais eficiente dos recursos públicos), vislumbrado pelo legislador, que visa por via de 

licitação, que a Administração realize o melhor contrato possível, obtendo a maior qualidade e 

pagando o menor preço, não será alcançado se a qualificação técnica mínima não for solicitada 

no instrumento convocatório.  

      

V – DA CONCLUSÃO 

 

     O instrumento convocatório em referência, sem as 

exigências mínimas de qualificação técnica, faz com que empresas desqualificadas participem do 

procedimento e sagrem-se vencedoras, pois sem dúvida terão o menor valor, tendo que não 

atendem os padrões de qualidade exigidos pelos órgãos regulamentadores, não agregam esse 
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custo nos seus valores, logo participarão do certame com vantagem sob as que possuem toda 

documentação e qualificação técnica.  

 

Contudo será uma contratação insegura para a 

Administração Pública, a qual poderá colocar em risco a vida dos munícipes, pois quem garante 

que as ambulâncias fornecidas em locação irão atender as exigências mínimas da Portaria/MS nº 

2048/02??? 

 

Assim, claramente constamos à desigualdade de condições, 

sendo necessário que o Ilmo.sr. Pregoeiro insira no instrumento convocatório as exigências 

básicas necessárias para o fornecimento dos serviços de locação de ambulância básica e UTI, 

Licença Sanitária e CRM em nome da licitante. 

 

VI – DO PEDIDO 

 

Vimos à presença de V.Ilmo., a fim de requerermos, se 

digne em: 

 

1 – Deferir a presente Impugnação, ou seja, seja julgada procedente, para fim de manter em 

legítimo o processo licitatório, isto é: 

 

1.1 – Seja reformado o instrumento convocatório, inserindo a exigência de apresentação de 

documentação técnica, CRM e LICENÇA SANITÁRIA da licitante.  

 

2 – De qualquer decisão proferida seja fornecida as fundamentações jurídicas da resposta e 

todos os pareceres técnicos e jurídicos a este respeito; 

 

3 – O presente seja julgado de acordo com as Legislações pertinentes à matéria. 

 

Por ser de Justiça! 

Pede e espera Deferimento. 

 

São Paulo, 16 de março de 2022 

 

 

KAREM IARA SALGADO 

OAB/SP Nº 350.138 
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