
 
Processo: 510/2017 – Pregão nº 24/2017 
Objeto: Resposta à impugnação ao edital 
Impugnante: ASTQUALITY – Gestão Empresarial Ltda – ME, inscrita no CNPJ sob nº 
26.924.777/0001-36 – Cotia -SP 
 
 

1. Da Impugnante e objeto : 
 
Trata-se de impugnação ao Pregão Presencial nº 24/2017, interposta pela 
empresa ASTQUALITY – Gestão Empresarial Ltda – ME. 
 

O EDITAL TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 

TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS 

AMBIENTAIS- PPRA, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 

OCUPACIONAL- PCMSO E DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES 

AMBIENTAIS DO TRABALHO- LTCAT, BEM COMO REALIZAR EXAMES 

MÉDICOS PERIÓDICOS DO PCMSO.  
 

2. Da Tempestividade: 

Primeiramente cabe salientar que a impugnante apresentou tempestivamente,  
as razões da impugnação ao edital Pregão Presencial nº 24/2017. O qual 
recebo a impugnação por ser tempestiva. 
 

3. Das Razões de Impugnação: 

A recorrente, valendo-se da prerrogativa legal, apresentou suas razões 

alegando, resumidamente, que: 

            [...] o critério de julgamento menor preço global “por lote” torna o 
processo licitatório ilegal, ferindo o princípio da competitividade, aduzindo que: 
“o lote torna este certame direcionado para poucas empresas”. 
Se insurge quanto ao item 2.2 do Termo de Referência. [...] que o serviço de 
elaboração do PCMSO deve ser destinado exclusivamente à empresas 
registradas no CRM ( Conselho regional de Medicina) e não como está descrito 
“deverá ser assinado por médico do trabalho” como consta “in fine”. 
Se insurge quanto aos itens 2.1 Elaborar o PPRA e 2.3 Elaborar o LTCAT, que 
deve o laudo ser assinado por Engenheiro de Segurança do Trabalho com 
emissão da ART/CREA/RS ( Serviço este destinado exclusivamente à empresas 
registradas no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) e não 
como está descrito “O laudo deverá ser assinado por engenheiro de segurança 
do trabalho com emissão da ART/CREA/RS” como consta “in fine”. 
Se insurge quanto a qualificação financeira “...que o médico do trabalho, 
engenheiro de segurança no trabalho, técnico de segurança do trabalho não 



 
são responsáveis por tal coleta, [...]” se amparando no Código Civil Lei 
10.406/2002 arts. 1.179 e §2º do art. 970. 
 

4. Da Fundamentação da Impugnante: 

Quanto a fundamentação legal, ventilou a Lei Federal Código Civil Lei 
10.406/2002 arts. 1.179 e §2º do art. 970 e CF/88. 
Embasou sua irresignação referente aos (itens 2.1; 2.2 e 2.3 do Termo de 
Referência) e quanto critério de julgamento global das propostas. 

 

5. Passamos a Análise:  
 
Passando a análise do mérito, quanto aos pontos levantados/impugnados pelo 
interessado conforme posicionamento da área demandante/técnica do objeto e 
da comissão de licitações/pregoeiro. 
“Após análise dos argumentos apresentados na impugnação em tela, informo 
que, a mim, não parece ser procedente”. 
No que tange aos vícios elencados pela impugnante no “Termo de referência” 
informação exemplificativa o qual é consabido que o responsável técnico deve 
estar ligado juridicamente a empresa a qual deve estar plenamente 
regulamentada e de acordo com a legislação vigente. 
Quanto ao dispositivo da impugnação que pugna pelo desmembramento dos 
itens para julgamento em lotes distintos não merece prosperar. A impugnante 
aventou no mérito que o agrupamento dos itens compromete a 
competitividade. Outrossim confirma que a “[...]modalidade pregão resulta em 
considerável ampliação da competitividade , gerando, consequentemente, 
inúmeras repercussões positivas num processo de licitação pública...”. 
Ora, cabe à administração pública estabelecer, na descrição do edital, critérios 
mínimos de exigência e funcionamento. O termo de referência visa ao 
atendimento de suas necessidades, visto que se trata de município do interior 
do estado do RS. O escopo é sempre de conciliar a vantajosidade da 
contratação e a ampliação da competitividade. 
É sabido que a licitação na modalidade de pregão é vinculada aos princípios 
básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 
eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e 
do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, 
competitividade e proporcionalidade. Deste modo, não pode haver 
comprometimento do interesse da administração e assim não há se falar em 
agrupamento e falta de precaução da administração no julgamento global uma 
vez que as empresas cujo objeto licitado prestam o conjunto de serviços com 
engenheiros, técnicos e médicos habilitados para as especialidades. 
As especificações técnicas constantes do edital já são suficientes para atender 
às necessidades às quais se destina o objeto da presente licitação. 



 
O objetivo da licitação é oportunizar aos licitantes interessados a participação e 
competitividade na modalidade pregão, seja ela por julgamento dos itens ou 
global conforme o caso. A administração necessita um conjunto de serviços 
bem sincronizado e não tumultuado para  o bom andamento dos trabalhos. 
Nesse sentido, não cabe aos particulares adentrar na margem de 
discricionariedade que é concedida à Administração para que especifique o tipo 
de julgamento do certame. 
Ademais, o acatamento do quanto pleiteado pela impugnante levaria a uma 
restrição desnecessária da competição ínsita aos procedimentos licitatórios. 
 

6. Da Decisão 
 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pela 
empresa ASTQUALITY – Gestão Empresarial Ltda – ME, mantendo os termos do 
edital no que tange ao critério de julgamento global referente ao pregão 
presencial nº 24/2017. 

 
É a decisão. Publique-se. 
 

Muitos Capões, 20 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 

EDUARDO GARGIONI 
Pregoeiro 

 
 

 


