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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 

Pregão Presencial nº 65/2.019 
Processo SA/DL nº 104/2.019 
Recorrente: Associação Beneficente de Desenvolvimento Social 
e Cultural - ABEDESC 
Recorrida e Contra recorrente: Departamento Nacional de 
Plantões de Gestão à Saúde Eireli 
 

 
Trata-se de recurso interposto pela Associação 

Beneficente de Desenvolvimento Social e Cultural - ABEDESC e 
contra recurso apresentado pela empresa Departamento Nacional de 
Plantões de Gestão à Saúde Eireli, que devem ser conhecidos, por 
terem sido protocolados no prazo legal, nos termos do inciso XVIII, do 
artigo 4º, da Lei federal nº. 10.520/02. 

 
Em síntese, insurge a Recorrente contra a 

decisão do Pregoeiro que habilitou e declarou como vencedora do 
certame a empresa Departamento Nacional de Plantões de Gestão à 
Saúde Eireli.   

 
Argumenta que a empresa Departamento 

Nacional de Plantões de Gestão à Saúde Eireli não preencheu todos 
os requisitos de contidos no Edital, a fim de viabilizar sua habilitação. 

 
Alega que a Recorrida não apresentou atestado 

que comprove sua aptidão técnica para o desempenho das atividades 
objetos da licitação, pois o documento atesta a prestação de serviço 
de apenas (sic) 8 meses, bem como não aponta a quantidade, nos 
termos exigidos no edital. 

 
No tocante ao balanço patrimonial, afirma que a 

Recorrida não demonstra capacidade financeira para a satisfatória 
execução do objeto do contrato, considerando a extensão do objeto 
da licitação. 

 
Defende que a empresa Recorrida deve ser 

inabilitada, porque não demonstrou a capacidade técnica e a 
capacidade econômica financeira. 
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Por seu turno, a Recorrida combateu todos os 

argumentos da Recorrente, afirmando serem descabidas e que trata 
de uma manobra desleal, com a clara intenção de prejudicá-la em 
futuras licitações, com alegações sem fundamento sólido, 
tangenciando, perigosamente, pelos ditamos da má fé. 

 
Combate afirmação da Recorrente de que não 

tem capacidade financeira para cumprir o contrato, contudo, não se 
chega a uma conclusão lógica na fundamentação, que sequer 
permitem à Recorrida tecer uma objetiva defesa. 

 
 
DECISÃO 
 
 
O subitem 6.3.2, do Ato Convocatório, está 

disposto na seguinte forma:  
 
6.3.2- Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
.  .  .   
 
b) comprovação de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, que deverá ser feita com a 
apresentação de atestado de capacitação em nome da empresa 
licitante que demonstre a prestação de serviços médicos. 

 
Como se vê, não há imposição de quantitativos 

mínimos de execução do serviço, uma vez que Súmula 24, do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, citada pela Recorrente, 
não impõe esta condição como prova de execução, na medida em 
que o texto jurisprudencial define como possível esta exigência.  

 
Neste sentido, não há do que censurar a 

capacidade técnica demonstrada pela Recorrente, uma vez que, por 
definição, entende-se que o atestado de capacidade técnica consiste 
na comprovação de que a licitante executou o serviço posto em 
expectativa de contratação, emitido por pessoa jurídica, em papel 
timbrado, assinado por seu representante legal, discriminando o 
objeto da contratação, assim como os dados da empresa contratada. 
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Nas palavras do ilustre doutrinador Marçal Justen 

Filho, conforme descrito em seu livro “Comentários à Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos”, 9ª Edição, página 314: 

 
A Administração não tem liberdade para impor 

exigências quando a atividade a ser executada não apresentar 
complexidade nem envolver graus mais elevados de aperfeiçoamento. 
Especialmente em virtude da regra constitucional (art.37, XXI), 
somente poderão ser impostas exigências compatíveis com o 
mínimo de segurança da Administração Pública. 

 

Também, a questão da capacidade técnica está 
disciplinada na Súmula nº 30, do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, conforme segue: 

 
SÚMULA Nº 30 - Em procedimento licitatório, para 

aferição da capacitação técnica poderão ser exigidos atestados de 
execução de obras e/ou serviços de forma genérica, vedado o 
estabelecimento de apresentação de prova de experiência anterior em 
atividade específica, como realização de rodovias, edificação de 
presídios, de escolas, de hospitais, e outros itens. 

 

Deste modo, como o documento de qualificação 
técnica apresentado pela Recorrida abrange o serviço licitado, a 
capacidade técnica operacional foi perfeitamente demonstrada, 
considerando, outrossim, a doutrina e a jurisprudência da Corte de 
Contas Paulista. 

 
Ademais, o referido atestado foi objeto de 

diligência junto ao sítio eletrônico da Prefeitura de Poloni, que 
comprovou a existência de contrato administrativo firmado com aquele 
município, acostado nos autos do processo, que aponta a prestação 
de serviço de plantões médicos.   

  
Quanto à qualificação econômica financeira está 

perfeitamente demonstrada, pois o documento foi apresentado pela 
Recorrida, nos termos da exigência do Edital, não havendo qualquer 
restrição ou ressalva a fazer.  

 
Ademais, a Recorrente não apontou quais são os 

defeitos no balanço patrimonial da empresa Recorrida, que poderia 
provocar a sua inabilitação. 
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Destarte, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 

Monte Alto considera que as razões apresentadas não se mostraram 
suficientes para abalar os fundamentos da decisão combatida, para 
negar-lhe provimento e manter a classificação e a habilitação da 
empresa Departamento Nacional de Plantões de Gestão à Saúde 
Eireli. 

 
Como o recurso apresentado não logrou êxito 

para reconsiderar a decisão tomada, os autos do Processo SA/DL nº 
104/2.019, devem subir à autoridade superior, o Prefeito Municipal, 
com todas as informações necessárias, para que decida de maneira 
definitiva a respeito da matéria em exame, com fundamento no §4º, do 
artigo 109, da Lei federal nº 8.666/93.  

 
 

Monte Alto, 15 de outubro de 2.019. 
 
 
 
 

 
JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE SALGUEIRO 

PREGOEIRO 
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GABINETE DO PREFEITO 
 
 

Pregão Presencial nº 65/2.019 
Processo SA/DL nº 104/2.019 
Recorrente: Associação Beneficente de Desenvolvimento Social 
e Cultural - ABEDESC 
Recorrida e Contra recorrente: Departamento Nacional de 
Plantões de Gestão à Saúde Eireli 
 
 

JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO 
RODRIGUES, Prefeito do Município de 
Monte Alto, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento 
nos artigo 109, § 4º, da Lei federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1.993, apresenta a 
seguinte... 

 
 

DECISÃO FINAL 
 
     Vistos e analisados os autos do Processo 
SA/DL nº 104/2.019, referente ao Pregão nº. 65/2.019, que objetiva a 
contratação de empresa especializada em serviços de saúde para 
prestação de serviços médicos no pronto socorro municipal, o recurso 
interposto pela Associação Beneficente de Desenvolvimento Social e 
Cultural - ABEDESC foi conhecido, por ter sido apresentado nas 
formalidades legais, E quanto ao mérito, considerando a decisão do 
Pregoeiro encartado nos autos, inegavelmente consistente, do ponto 
de vista legal, decide negar provimento ao presente recurso, julgando-
o improcedente, para efeito de manter a decisão do Pregoeiro 
proferida na sessão pública do pregão. 
 
 
Monte Alto, 15 de outubro de 2.019. 
 
 
 

João Paulo de Camargo Victório Rodrigues 
Prefeito Municipal 


