
    PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO 
Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, nº 1.390 

Telefone: (16) 32443113 

 
 

 
GABINETE MUNICIPAL 

 
 

Processo SA/DL nº 94/2.017 
Edital nº 73/2.017 
Objeto: Chamamento Público para qualificação de organizações 
sociais no município de Monte Alto cujas atividades sejam dirigidas 
à saúde. 
Impugnante:  Bluemed Clínica Médica Ltda. 
  
 
 

Trata-se de impugnação ao Edital n.º 73/2.017, 
Processo SA/DL n.º 94/2.017, apresentada pela empresa Bluemed 
Clínica Médica Ltda.. 

 
A impugnação deve ser conhecida, por ter sido 

protocolada dentro do prazo estabelecido nos parágrafos 1º e 2º, do 
artigo 41, da Lei federal 8.666/93, com alterações posteriores.  

 
 Insurge a impugnante alegando que a exigência da 

comprovação da experiência mínima de 5 anos é demasiada e 
excessiva para a finalidade que se dispõe. 

 
 
DECISÃO 
 
Conforme consta no preâmbulo do Ato convocatório: 
 

A Prefeitura Municipal de Monte Alto, pessoa jurídica de 
Direito Público, com sede à Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, n° 1.390, Centro, 
Monte Alto/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 51.816.247/0001-11, representado, 
neste ato, pelo Prefeito Municipal, senhor João Paulo de Camargo Victorio 
Rodrigues, no uso de suas prerrogativas legais, fará realizar Chamamento 
Público para qualificação de organizações sociais no município de Monte Alto 
cujas atividades sejam dirigidas à saúde, subordinando-se às disposições da 
Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, da Lei Federal nº 13204/2015, da 
Lei Municipal nº 3315, de 22 de junho de 2017, Lei Federal nº 8666, de 21 de 
junho de 1993, atualizada posteriormente, e às demais condições estabelecidas 
neste Edital. 
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Neste sentido, conforme grifado no texto editalício, o 
presente chamamento público subordina-se, entre outras, à Lei 
Municipal nº 3315, de 22 de junho de 2017. 

 
A autorização legislativa para a qualificação de 

organizações sociais no município de Monte Alto cujas atividades sejam 
dirigidas à saúde, disciplina em seu artigo 2º, a exigência de experiência 
anterior na seguinte forma: 

 
Art. 2º São requisitos específicos para que as entidades 

privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como 
Organização Social: 

. . .  
 
III - comprovar o desenvolvimento de atividades descritas 

no caput deste dispositivo há pelo menos 05 (cinco) anos; 
 
IV - comprovar a presença, em seu quadro de pessoal, de 

profissionais com formação específica na gestão e execução de 
atividades de saúde, notórios conhecimentos e experiência comprovada 
nesta área de atuação há pelo menos 5 (cinco) anos; e 

 
 
Deste modo, os argumentos apresentados pela 

impugnante não merecem prosperar, tendo em vista que as condições 
editalícias foram declinadas no instrumento convocatório com 
observância dos dispositivos legais que regem a matéria e não há 
motivo para alterá-lo. 

 
Destarte, e por inexistirem razões para a suspensão do 

presente chamamento público, NEGA-SE PROVIMENTO à impugnação 
apresentada pela empresa Bluemed Clínica Médica Ltda., 
determinando-se o regular prosseguimento do processo. 

  
Monte Alto, 6 de setembro  de 2.017. 

             
 
 

João Paulo de Camargo Victório Rodrigues 
Prefeito 

 


