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PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS nº 035/2018 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 041/2018 

Em análise detida, passemos a exarar as nossas 

considerações acerca do teor da Impugnação apresentada pela 

empresa LINCOLN CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA LTDA. 

 

Análise: 

 

1 – DO EDITAL: 

 

O ora Impugnante traz à baila identificação de 

inconformidades, segundo suas alegações, as quais passamos a 

analisar, tomando sempre em conta a legislação vigente. 

Não se pode olvidar de que a Administração, no 

presente edital, procurou, da melhor forma possível, fazer 

com que todos os princípios dispostos no art. 3º da Lei nº 

8.666/1993, verdadeiro “Estatuto das Licitações” nesta 

República Federativa, fossem observados. 

Contudo, naturalmente, não se pode esperar que 

editais e o próprio procedimento licitatório não sofram 

alterações vindas de mudanças fáticas e também de mudanças 

legislativas, bem como outros casos, tendo, nesse caso, que 

se adequarem. 

Nesse caso, qualquer dúvida e/ou incerteza 

devem ser sanadas, conforme os princípios elencados no 

citado art. 3º da Lei nº 8.666/1993, bem como outros 

dispersos nessa mesma lei e em outras leis atinentes ao 

processo licitatório. 
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Nesse sentido a boa doutrina nos traz a 

seguinte preleção: 

“(...) Havendo dúvida sobre o caminho a adotar ou a opção a 

preferir, o intérprete deverá recorrer a esse dispositivo. 

Dentre diversas soluções possíveis, deverão ser rejeitadas as 

incompatíveis com os princípios, deverá prevalecer aquela que 

esteja mais de acordo com eles ou que os concretize de modo 

mais intenso e amplo. Essa diretriz deve nortear a atividade 

tanto do administrador quanto do próprio Poder Judiciário. O 

administrador, no curso das licitações, tem de submeter-se a 

eles. O julgador, ao apreciar conflitos derivados de 

licitações, encontrará a solução através desses princípios”. 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e 

contratos administrativos. 11ª ed. São Paulo: Dialética. 2005, 

p. 42) 

 

No que tange às impugnações administrativas 

(art. 41, § 1º da Lei nº 8.666/1993), como o presente e ora 

analisada, a doutrina tece o seguinte comentário: 

 

“A Administração é obrigada a exercitar o controle da 

legalidade do ato convocatório da licitação, especialmente 

quando provocada (nos prazos indicados na Lei) por qualquer 

pessoa. Não pode se escusar sob invocação de que o particular 

não teria interesse em participar da licitação ou que não 

preencheria, nem mesmo em tese, os requisitos para tanto”. 

(JUSTEN FILHO. Opus Citatus, p. 403) 

 

Dessarte, tecidas essas devidas considerações, 

passa-se a analisar demais argumentos e fundamentos exarados 

pelo ora Impugnante. 

2 – ACERCA DA INDEFINIÇÃO DO SOBREAVISO NO 

EDITAL: 
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O Impugnante noticia a indefinição da 

quantidade de horas de sobreaviso a serem devidamente 

trabalhadas pelo contratado. 

A questão da definição de sobreaviso tem a ver 

com parte da saúde do prestador de serviços e/ou empregado, 

devendo ser resguardada e limitada, segundo os ditames da 

lei. 

Nesse caso, aplica-se, por analogia o disposto 

no art. 244, § 2º, da CLT. 

Para melhor esclarecimento citamos a doutrina: 

“(...) A escala de sobreaviso pode ter no máximo 24 horas, 

enquanto a de prontidão terá no máximo 12 horas. (...)” 

(MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT. 9ª ed. São Paulo: 

Atlas. 2005, p. 267) 

Nesse caso, obrigatoriamente a Administração 

deve inserir e/ou adicionar no “Item 6”, em seu “subitem 

6.11.1” a letra “h”, a quantidade de plantão e/ou 

sobreaviso, mormente em caso de emergência. 

Dessa forma, deve-se especificar a quantidade 

de horas trabalhadas normalmente e as dedicadas aos plantões 

e/ou sobreavisos. 

Essas horas trabalhadas em plantão e/ou 

sobreaviso deverão ser consultadas com entidade sindical 

e/ou profissional da área. 

Citada consulta deve ser feita 

obrigatoriamente, posto que há normas e legislação voltadas 

para os profissionais da área de saúde, podendo haver 

colisão de norma editalícia com legislação vigente, o que 

poderia acarretar futuramente nulidade e/ou invalidade 

dessas normas editalícias. 

Tal acréscimo deve conter a seguinte redação:  
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“6 – DO REGIME E CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO: 

(...) 

6.11.1. Os serviços médicos consistem: 

(...( 

h – Os serviços executados diariamente nas Unidades Básicas de 

Saúde da Família (PSFs) e ainda no Hospital Municipal de 

Gaúcha do Norte-MT em ___ horas e ____ horas de sobreaviso não 

superior a 24 horas”. 

 

No que diz respeito aos “subitens 8.8.2” e 

“subitem 8.5” devem ser corrigidos. 

No caso do “subitem 8.8.2” deve inserido 

cotação com valor médio de mercado e, obviamente, do mercado 

regional, ou seja, do mercado das cidades entorno de Gaúcha 

do Norte, com as referidas fontes de onde provieram os 

valores, como demonstração de transparência. 

Já no “subitem 8.8.2” mister se faz a menção do 

sistema “COPLAN” nesse subitem e respectiva redação fazendo 

remissão ao citado sistema e a respectiva inserção do 

programa “COPLAN” no “site” da prefeitura de Gaúcha do 

Norte, bem como todas as informações sobre o funcionamento 

do sistema. 

Em realidade, poder-se-ia dizer que aplica-se 

ao presente caso, acórdão parcialmente do TCU, nesse caso, 

em seu desfavor: 

“(...) o fato de a lei não fixar o limite do índice a ser 

adotado não afasta a responsabilidade do gestor por sua 

definição, que não pode ser aleatória, nem depender de simples 

„palpite‟ do administrador público”. (TCU. Acórdão nº 932/2013 

– Plenário) 
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De conseguinte, nessas questões, cabe razão ao 

ora Impugnante, posto que essas correções demonstrem zelo e 

primor por parte da Administração, com o fito de executar da 

melhor forma possível a iminente prestação de serviço 

público. 

A estrita vinculação da Administração ao edital 

está disposta no art. 41 da Lei nº 8.666/1993 e, nesse 

sentido, pode-se dizer que: “O instrumento convocatório 

cristaliza a competência discricionária da Administração, 

que se vincula a seus termos (...)” (in JUSTEN FILHO, 

Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, p. 401. Dialética. 11ª ed. São Paulo. 

2005). 

Em havendo correção, não se vislumbra, violação 

do art. 40, da Lei nº 8.666/1993, de forma a ensejar 

nulidade do referido edital, até porque a redação desse 

dispositivo leva em consideração a discricionariedade da 

Administração no procedimento licitatório. 

4 – Conclusão: 

Conclui-se pelo deferimento total da presente 

impugnação, com relação a todos os pedidos do Impugnante, 

visto estarem em consonância com as normas ou princípios 

norteadores da Lei nº 8.666/1993, sendo necessárias as 

seguintes correções em edital: 

“6 – DO REGIME E CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO: 

(...) 

6.11.1. Os serviços médicos consistem: 

(...( 

h – Os serviços executados diariamente nas Unidades Básicas de 

Saúde da Família (PSFs) e ainda no Hospital Municipal de 
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Gaúcha do Norte-MT em ___ horas e ____ horas de sobreaviso não 

superior a 24 horas”. 

 

No “subitem 8.8.2” deve inserido cotação com valor 

médio de mercado e, obviamente, do mercado regional, 

ou seja, do mercado das cidades entorno de Gaúcha do 

Norte, com as referidas fontes de onde provieram os 

valores, como demonstração de transparência. 

No “subitem 8.8.2” mister se faz a menção do sistema 

“COPLAN” nesse subitem e respectiva redação fazendo 

remissão ao citado sistema e a respectiva inserção do 

programa “COPLAN” no “site” da prefeitura de Gaúcha 

do Norte, bem como todas as informações sobre o 

funcionamento do sistema. 

Por fim, deve ser declarada a suspensão 

temporária deste procedimento licitatório, provisoriamente e 

com prazo razoável, a critério da Administração, até que 

estejam corrigidos todos os itens supramencionados, por 

decreto municipal, respectiva publicação em órgão oficial da 

citada suspensão. 

 

Feitas todas essas correções, deve o 

procedimento licitatório retomar à sua marcha. 

Sendo este, de acordo com as leis vigentes, o 

nosso entendimento para o presente. 

 

 

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA  

OAB/MT: 4.198 

AS. JURÍDICA 

 


