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GABINETE MUNICIPAL 
 

 

Pregão Presencial nº 12/2.018 
Processo SA/DL nº 19/2.018 
Objeto: contratação por empreitada por preço unitário, de empresa 
especializada em procedimentos clínicos para a atenção básica e 
especializada. 
Impugnante: Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi. 
 
 

Trata-se de impugnação ao Edital n.º 15/2.018, do 
Pregão Presencial n.º 12/2.018, Processo SA/DL n.º 19/2.018, 
apresentada pelo Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi, que 
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 o Impugnante contra a escolha da licitação na 

modalidade adotada, alegando que o pregão se destina à contratação 
de bens e serviços comuns, conceito oposto ao de especialidades e 
experiência necessária para procedimentos clínicos. 

 
Também protesta quanto ao fato de a Administração 

municipal negar a preferência constitucional às entidades filantrópicas 
e sem fins lucrativos, e cita o artigo 199, parágrafo primeiro da 
Constituição Federal de 1988. 

 
Por fim, pugna pela anulação ou revogação do edital. 
 
 
DECISÃO 
 
Preliminarmente, cumpri salientar que os argumentos 

apresentados pelo Impugnante não merecem prosperar, por não serem 
suficientes para justificar a modificação do edital, em razão de não 
apresentar absolutamente nada que pudesse mudar o juízo de 
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convencimento da Administração municipal, pelos motivos a seguir 
elencados: 

 
As afirmações do Impugnante que concluiu “possível 

direcionamento” ou “vultoso prejuízo ao erário público” são totalmente 
impertinentes e descabíveis, primeiro porque a licitação é aberta a 
todas as empresas ou entidades jurídicas cujo objeto social se 
harmoniza com a contratação pretendida, sem qualquer restrição, seja 
ela com ou sem fins lucrativos, e segundo porque os preços unitários 
por consulta foram estimados com base em pesquisa de mercado, 
sendo estes o limite para a contratação dos serviços. 

 
A contratação de serviços em Procedimentos Clínicos 

para a Atenção Básica e Especializada nas Unidades de Saúde e 
Ambulatórios do Município de Monte Alto, referem-se a consultas 
médicas, a definição do objeto e os parâmetros da contratação foram 
perfeitamente definidos no Anexo III, Projeto Básico, que acompanha o 
edital. 

 
Conforme definição que consta na Lei federal nº 

10.520/02: 
 
Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, 

poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida 
por esta Lei. 

 
Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços 

comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 
edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

 
Na lição do renomado doutrinador Marçal Justen 

Filho, na obra Pregão – Comentários à Legislação do Pregão Comum e 
Eletrônico, 4º edição, página 26: 

 
O núcleo do conceito de bem ou serviço comum 

reside nas características da prestação a ser executada em prol da 
Administração Pública. O bem ou serviço é comum quando a 
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Administração não formula exigências específicas para uma 
contratação determinada, mas se vale dos bens e serviços tal como 
disponíveis no mercado. 

 
Poderia afirmar-se que a disponibilidade no mercado 

é a primeira característica que dá identidade ao bem ou serviço 
qualificável como comum. 

 
Isso significa que o pregão poderá ser adotado 

sempre que a Administração puder localizar no mercado, sem 
qualquer dificuldade, o objeto de que necessita. Daí decorre a 
impossibilidade de aplicação do pregão para objetos que apresentem 
características peculiares ou que demandem inovações destinadas a 
atender necessidades próprias e exclusivas da Administração. 

 
Neste sentido, os serviços médicos de consultas em 

especialidades, objeto da licitação, encontra-se disponível no mercado, 
sem qualquer dificuldade.  

 
A escolha da modalidade de licitação pregão se trata 

de discricionariedade Administração municipal, pois a legislação assim 
a faculdade, não se trata de arbitrariedade, pois a decisão visa o 
atendimento ao interesse público. 

 
Ensina o renomado doutrinador Celso Antônio 

Bandeira de Mello em obra monográfica acerca do tema: 
 

“Discricionariedade, portanto, é a margem de 
liberdade que remanesça ao administrador para eleger, segundo 
critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois 
comportamentos cabíveis, perante cada caso concreto, a fim de 
cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da 
finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou 
da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair 
objetivamente, uma solução unívoca para a situação vertente”. 

 
 
Totalmente equivocada a afirmação do Impugnante 

acerca da relação dos serviços elencados no artigo 13, da Lei federal 
nº 8.666/93, com os da licitação, pois não há qualquer relação entre 
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eles, uma vez que não constam serviços médicos no rol dos serviços 
técnicos profissionais especializados elencados no referido artigo, 
mesmo por que, este artigo deve ser interpretado juntamente com o 
artigo 25, inciso II, do citado Diploma Legal. 

 
A própria Lei federal nº 8080, de 19 de setembro de 

1990, citada pelo Impugnante, autoriza a contratação dos serviços da 
iniciativa privada, no entanto, há uma ressalva importante definida no 
parágrafo único, reproduzido a seguir: 

 
Parágrafo único. A participação complementar dos 

serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, 
observadas, a respeito, as normas de direito público. 

 
Ou seja, o procedimento normal é a licitação. Todos 

os outros se referem à exceção, ao extraordinário.  
 
Necessário o combate ao argumento do Impugnante 

com relação à possível contratação dos serviços, por dispensa de 
licitação, nos termos do inciso XXIV, do artigo 24, do Estatuto das 
licitações, descrito na seguinte forma:  

 
Art. 24.  É dispensável a licitação:  
. . .  
XXIV - para a celebração de contratos de prestação de 

serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das 
respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no 
contrato de gestão. 

 
O contrato de gestão relaciona-se a ajuste celebrado 

pelo Poder Público com órgãos e entidades da Administração direta, 
indireta e entidades privadas qualificadas como organizações sociais, 
para lhes ampliar a autonomia gerencial, para lhes prestar variados 
auxílios, aos quais são fixadas metas de desempenho na consecução 
de seus objetivos. 
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Ora, o serviço licitado refere-se, simplesmente, à 
consulta médica, não havendo absolutamente nenhuma relação com 
contrato de gestão.  

 
Ao contrário do que quer fazer crer o Impugnante,  os 

procedimentos clínicos de consulta médica representa um pequeno 
componente do complexo sistema de saúde brasileiro. 

 
Mesmo porque, o município de Monte Alto atende 

perfeitamente às normas, quanto à contratação de entidade 
filantrópica, tendo em vista que mantem convênio com a Irmandade de 
Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto, entidade 
filantrópica na área da saúde para manter o Hospital Filantrópico no  
âmbito do  Sistema  Único de Saúde –SUS- e  na  rede   regionalizada  
para o  desenvolvimento de ações e  serviços de  saúde, de forma 
completar, visando à  garantia  da  atenção integral à saúde dos 
munícipes, em cuja  região o estabelecimento hospitalar está inserido,  
conforme  plano operativo  aprovado.  

 
A Impugnante apresenta alegações e argumentos 

totalmente descabidos, no sentido claro de confundir e tumultuar o 
andamento da licitação. 

 
Assim sendo, diante de todo o exposto, e por 

inexistirem razões para a revogação, muito menos anulação do 
presente procedimento licitatório, NEGA-SE PROVIMENTO à 
impugnação apresentada pelo Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma 
Gandhi, determinando-se o regular prosseguimento do certame. 
  
Monte Alto, 23 de fevereiro de 2.018. 

             
 

      
 
 

João Paulo de Camargo Victório Rodrigues 
Prefeito 


