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GABINETE MUNICIPAL 
 

 

Pregão Presencial nº 65/2.019 
Processo SA/DL nº 104/2.019 
Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de 
saúde para prestação de serviços médicos no pronto socorro 
municipal. 
Impugnante: Instituto São Miguel Arcanjo 
 
 

Trata-se de impugnação ao Edital n.º 80/2.019, do 
Pregão Presencial n.º 65/2.019, Processo SA/DL n.º 104/2.019, 
apresentada pelo Instituto São Miguel Arcanjo, 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.  

 
O Impugnante alega que o edital evidencia o 

cerceamento do direito das entidades filantrópicas e das sem fins 
lucrativos na participação do certame.  

 
Afirma que as entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos vem tendo cerceado seu direito de preferência em participar 
de forma complementar dos serviços de saúde, 

 
Por fim, pugna pela decretação da nulidade do 

certame e posteriores atos de garantia de oferecimento às entidades 
filantrópicas e sem fins lucrativos.  

 
 

DECISÃO 
 
 
No Edital da licitação estão claros quais são os 

impedimentos para a participação: 
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2.2 – Estará impedido de participar: 
a) Cooperativas, nos termos da jurisprudência do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
b) As empresas que estejam declaradas inidôneas 

para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
c) As empresas que tiverem registrado no seu 

contrato social atividade incompatível com o objeto deste Pregão; 
d) As empresas que estejam cumprindo sanção de 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, na forma do inciso III, do art. 87, da Lei 
8.666/93; 

e) As empresas que tenham sido penalizadas por 
prática de qualquer dos atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 
10.520/02. 

 
Neste sentido, a licitante que não se encontrar nos 

impedimentos estabelecidos no edital, pode participar do pregão, pois 
onde não há vedação, subsiste a permissão. 

 
Diferentemente do afirmado pela empresa, não consta 

no Ato convocatório a vedação para a participação de associações ou 
entidades sem fins econômicos. 

 
A Impugnante menciona a Lei Federal nº 8.080, de 

19 de setembro de 1990, que regula, em todo o território nacional, as 
ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – 
SUS. 

 

O citado Diploma Legal determina a preferência pela 
contratação de entidades sem fins lucrativos para o complemento das 
ações do SUS, sem, no entanto, definir quais os critérios para a 
seleção. 

 
Assim, se impõe a discricionariedade da 

Administração municipal na confecção do edital do pregão. 
 
Nas palavras do renomado doutrinador Celso 

Antônio Bandeira de Mello em obra monográfica acerca do tema: 
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“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”. 

 
 
Também alude ao contido no artigo 199, da 

Constituição Federal, mais precisamente aos parágrafos 1º e 2º, no 
entanto, equivoca-se na interpretação, pois a vedação de repasse de 
recursos à iniciativa privada limita-se aos auxílios e subvenções e não 
se aplica ao objeto da licitação. 

 
Destarte, os argumentos apresentados pela 

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 convencimento da 
Administração municipal. 

 
Assim sendo, diante de todo o exposto, e por 

inexistirem razões para reparo no instrumento convocatório, NEGA-SE 
PROVIMENTO à impugnação apresentada pelo Instituto São Miguel 
Arcanjo, determinando-se o regular prosseguimento do certame. 
  
 
Monte Alto, 3 de outubro de 2.019. 

    
          

  
João Paulo de Camargo Victório Rodrigues 

Prefeito 


