
 
Processo: 510/2017 – Pregão nº 24/2017 EDITAL REPUBLICADO 
Objeto: Resposta à impugnação ao edital Republicado para dia 04/12/2017 
Impugnante: Engenharia de Segurança do Trabalho Ltda. (ENSEG) CNPJ nº 03.843.164/0001-
79 
 
 

1. Das razões de Impugnação : 
 
Trata-se de impugnação ao Pregão Presencial nº 24/2017 - Republicado, interposta pela 

empresa Engenharia de Segurança do Trabalho Ltda. 
 

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”.  
 

A recorrente, valendo-se da prerrogativa legal, apresentou suas razões alegando, 
resumidamente, que: 
 

1. No edital republicado, mais precisamente no subitem 9.1.4 alínea “c” e no Termo de 
referência subitem 7.4.3, foi introduzida com a seguinte redação: “Comprovar sede 
administrativa ou filial da empresa licitante no Município de Muitos Capões/RS ou distância 
máxima de 50Km”, como condição nova e estranha ao edital anterior. 

2. Que no “objeto” do edital exige o atendimento seja realizado nas dependências da prefeitura 
e nas Secretarias,  não havendo diferença entre a sede da empresa estar localizada a 30Km 
ou a 100Km da sede Município de Muitos Capões/RS. 

3. Que tal exigência restringe a participação do certame, pois sendo provável que não exista 
empresa em Muitos Capões que atenda os requisitos técnicos do edital se insurgindo ainda 
quanto a inclusão após a última impugnação ao edital anterior por uma empresa interessada 
que está localizada fora da distância estabelecida. 

 

2. Da Tempestividade: 

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

 

Embasou sua irresignação referente aos  subitem 9.1.4 alínea “c” e no Termo de referência 
subitem 7.4.3 e demais condições supra relacionadas. 

 

3. 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 ao edital republicado, mais precisamente no subitem 9.1.4 alínea “c” e no Termo 
de referência subitem 7.4.3, com a seguinte redação: “Comprovar sede administrativa ou filial da 
empresa licitante no Município de Muitos Capões/RS ou distância máxima de 50Km”, a empresa 
se insurge como condição nova e estranha ao edital anterior. Em análise: Quando se trata 
de edital REPUBLICADO, este não está atrelado as condições do edital anterior podendo as 
cláusulas serem alteradas na sua totalidade, diferentemente da retificação onde se altera um 
ponto em específico sem mudar as demais cláusulas já existentes. 
Assim, 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. 
Quanto a irresignação ao “objeto” do edital exige o atendimento seja realizado nas dependências 
da prefeitura e nas Secretarias,  não havendo diferença entre a sede da empresa estar 
localizada a 30Km ou a 100Km. Em análise: Não há se falar em opção de atendimento, certo é 
que no próprio “objeto” do edital está claro “[...]BEM COMO REALIZAR EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS 

DO PCMSO, NAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES E AS DISPOSIÇÕES NO 

TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I )”, ora como princípio da economicidade e eficiência o Município 
não pode disponibilizar para execução dos exames periódicos que seus servidores se 
desloquem ou sejam deslocados para a cidade onde a empresa  esteja estabelecida. Neste caso 
faz necessário o deslocamento do profissional para que realize os exames periódicos “in loco” na 
sede administrativa da prefeitura sem comprometer o bom andamento da prestação do serviço 
público. Resta claro que faz sim a diferença a quilometragem, pois quanto maior a distância 
maior o custo para a empresa e sendo muito distante pode comprometer o serviço pela 
inexequibilidade. Outrossim existe demais serviços que podem ser encaminhados o servidor 
para realização dos exames/serviços na própria sede da empresa licitante vencedora do 
certame, tais como: admissionais e demissionais, chancelamento de atestados bem como 
perícias para encaminhamento ao Fundo do RPPS dentre outros que deverá ainda ser a única e 
exclusiva prestadora do serviço “objeto do certame” não podendo em hipótese alguma 
terceirizar. Neste sentido a empresa licitante deve estar mais próximo o possível da sede 
administrativa do Município de Muitos Capões/RS. 
No que tange a irresignação sobre a restrição a participação do certame, se insurgindo ainda 
quanto a inclusão após a última impugnação ao edital anterior por uma empresa interessada que 
está localizada fora da distância estabelecida. Em análise:  Houve impugnações ao edital 
anterior e todas por empresas sediadas fora da base territorial do município Muitos Capões. Uma 
empresa inclusive de outro estado da federação. Isto demonstra tão somente que não há 
direcionamento, uma vez que publicado no DOE do RS e em jornal de grande circulação no 
estado RS. O propósito é dar publicidade e competitividade, porém existe critérios básicos 
estabelecidos em edital que não podem diferente disto comprometer o objeto do certame. O fato 
de existir a republicação não está condicionado apenas aos pontos impugnados pelas empresas 
interessadas, mas 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 
restrição que impeça a municipalidade de selecionar a empresa mais capacitada.  
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 a forma de execução dos serviços. 
Ademais, o acatamento do quanto pleiteado pela impugnante levaria a uma restrição 
desnecessária da competição ínsita aos procedimentos licitatórios. 

 
4. Da Decisão 

 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa 
Engenharia de Segurança do Trabalho Ltda. (ENSEG), mantendo os termos do edital na sua 
totalidade referente ao pregão presencial nº 24/2017 republicado em 22/11/2017. 

 
É a decisão. Publique-se. 
 

Muitos Capões, 27 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 

EDUARDO GARGIONI 
Pregoeiro 

 


