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SELEÇÃO PÚBLICA 36/2022 

NORTEPRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no C.N.P.J.  sob o nº 38.372.259/0001-24 com endereço  

na Avenida Frei Menandro Kamps, 920, Sala 901, Bairro Centro, CEP: 89460-

096, na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, por seu representante 

legal, vem respeitosamente perante a douta Comissão, tempestivamente, 

conforme legislação vigente, apresentar IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO 
EDITAL, com base nas razões que passa a expor. 

 

1 - DA TEMPESTIVIDADE 

Preliminarmente, é de assinalar que a presente impugnação é 

tempestiva, conforme previsão na legislação competente e no próprio Edital.  

Desta feita, apresenta Impugnação aos termos do Edital, 

requerendo desde já seu recebimento, processamento e oportuno provimento.  

 
2 - DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 



 
O DECRETO Nº 8.241, DE 21 DE MAIO DE 2014, instaurou 

procedimento licitatório na modalidade de Seleção Pública, cujo objeto consiste 

na “Contratação de serviços médicos especializados em Anestesiologia, sem 

fornecimento de equipamentos, aparelhos próprios e insumos que atenderá o 

HEJ – HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO”. 

 

Todavia, a IMPUGNANTE, empresa interessada em participar da 

Seleção em questão, entende que o edital contraria Princípios Constitucionais e 

Normas Infraconstitucionais, não somente em seu prejuízo, como também - e o 

que é mais grave - em detrimento da Administração Pública, consoante 

entendimento lastreado na melhor doutrina, jurisprudência e prática 

administrativa. 

 

Saliente-se que o objetivo da Administração Pública ao iniciar um 

processo licitatório é exatamente obter proposta mais vantajosa para 

contratação de bem ou serviço que lhe seja necessário, observados os termos 

da legislação aplicável, inclusive quanto à promoção da máxima competitividade 

possível entre os interessados, estando severamente proibida de exigências de 

direcionem o certame em favor deste ou daquele licitante, da mesma forma deve 

ter o devido cuidado em não utilizar descritivo técnico de produto com qualidade 

duvidosa e que não alcance os objetivos a que se destina.   

 
 

3 - DAS ALTERAÇÕES A SEREM FEITAS NO EDITAL 
 

Inicialmente, como é cediço, o objetivo da licitação é possibilitar a 

participação do maior número de licitantes. Dessa forma, o edital deve 

estabelecer a divisão de itens a serem licitados e a especificação de cada um 

destes itens respeitando o Princípio da Livre Concorrência, além das demais 

alterações que serão a seguir identificadas 

 

A Constituição Federal, ao versar sobre licitações públicas, 
estabeleceu, em seu art. 37, XXI, que somente poderão ser exigidas 



qualificações técnica e econômica indispensáveis ao cumprimento das 
obrigações. 

  
Por essa razão, toda e qualquer exigência que venha a restringir a 

competição no certame licitatório, além de justificada e pertinente ao objeto, deve 
ater-se ao que permite a lei, face ao princípio da legalidade. 
 
A.  

4. HABILITAÇÃO: 
4.4 - A documentação referente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
consistirá em: 
As proponentes deverão, obrigatoriamente, encaminhar 
juntamente com a proposta de preços os seguintes documentos: 
III - Comprovação de inscrição da empresa no CRM/GO, bem 
como dos profissionais e do responsável técnico, com cópia do 
registro (RQE) dos especialistas. 

 
 

Ocorre que, os documentos exigidos no subitem 10.8.5, deve 
ser exigido para fins de contratação e não na fase habilitatória, senco certo 

que, neste momento, a exigência deve se limitar à inscrição no CRM do Estado 

sede da licitante.  

Inicialmente, cumpre ressaltar que não se desconhece a legislação 

que exige a existência de registro no CRM e demais conselhos de classe para 

as empresas prestadoras de serviços médicos, tal requisito decorre da Lei 

6.839/80 e da Resolução CFM 1.980/2011, que tem no seu Anexo a seguinte 

redação: 

 

“Art. 3º As empresas, instituições, entidades ou estabelecimentos 

prestadores e/ou intermediadores de assistência à saúde com 

personalidade jurídica de direito privado devem registrar-se nos 

conselhos regionais de medicina da jurisdição em que atuarem, 

nos termos das Leis nº 6.839/80 e nº 9.656/98. ” 

 

  A necessidade da inscrição no conselho de classe é medida 

aceitável e legítima para o exercício da medicina, mas a norma não dá o direito 

de se exigir o registro prévio ou visto no CRM do local da licitação para a empresa 



que ainda não atua em determinada unidade da federação. Note-se que essa 

providência pode, e deve, ser solicitada para fins de assinatura do contrato.  

 

  Veja-se que a Resolução CFM 1.971/2011, que regulamenta a Lei 

6.839/80, bem como o registro de empresas perante o CRM, tem em seu Anexo 

a seguinte redação: 

 

“Art. 3º - As empresas, instituições, entidades ou estabelecimentos 

prestadores e/ou intermediadores de assistência à saúde com 

personalidade jurídica de direito privado deverão ser registrados 
nos Conselhos Regionais de Medicina da jurisdição em que 
atuarem, nos termos da Lei n. º 6.839, de 30 de outubro de 1980, 

e Lei nº 9.656, de 3 de julho de 1998. ” 

 

  Desta forma, a exigência na forma prevista no edital, implica em 

clara restrição à ampla competitividade que viola o art. 3º, § 1º, I, da Lei de 

Licitações que veda aos agentes públicos estabelecer “preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto 

contratado. 

Ora, é princípio norteador do procedimento licitatório que se 

busque a máxima competitividade, todavia as regras da licitação precisam ser 

aplicadas com legalidade, com vistas a resguardar a Administração e, neste caso 

em particular, garantir que o constitucional direito à saúde será de fato 

assegurado à população.  

A Lei de Licitações 8.666/93 em seu artigo n° 30, estabelece com 

relação à qualificação técnica: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-
á a: 

I - Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e 



prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações 
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como 
da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos; 

 

  Ademais, percebe-se que a decisão do TCE-MG está em 

consonância com outros Acórdãos do TCU e também com a Súmula 272 do 

mesmo Tribunal: 

 
“Súmula nº 272/2012 TCU: No edital de licitação, é vedada a 
inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de 
pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes 
tenham de incorrer em custos que não sejam necessários 
anteriormente à celebração do contrato 
 

  Como se vê, a qualificação permitida pela  Lei que rege os 

procedimentos licitatórios, de aplicação subsidiária na modalidade pregão, deixa 

evidente que somente o registro na entidade profissional competente, que neste 

caso é o CRM do Estado sede da proponente, poderá ser exigida, sob pena de 

comprometimento da competitividade plena.  

Não há dúvida que a discricionariedade do administrador público 

está limitada às exigências legais, nem menos, nem mais.   Assim, com a devida 

vênia, a exigência de registro da proponente no CRM do Estado de GOIÁS para 

a ASSINATURA DO CONTRATO, sendo suficiente, para participação no 

certame, que a empresa interessada comprove sua inscrição do CRM do Estado 

em que atua e apresente qualificação completa do responsável técnico. A 

inabilitação de proponente com base em exigência não albergada pela legislação 

configura ilegalidade que pode levar à anulação de todo o certame.            

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO já decidiu que: 

 A EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E A CAPACIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA DAS LICITANTES, DESDE QUE COMPATÍVEIS 
COM O OBJETO A SER LICITADO, NÃO É APENAS UMA 



FACULDADE, MAS UM DEVER DA ADMINISTRAÇÃO, 
DEVENDO SER ESSA EXIGÊNCIA A MÍNIMA CAPAZ DE 
ASSEGURAR QUE A EMPRESA CONTRATADA ESTARÁ APTA 
A FORNECER BENS OU SERVIÇOS PACTUADOS. 

O relator salientou que a jurisprudência e a doutrina são 
“razoavelmente consensuais no entendimento de que a exigência de 
documentos que comprovem a qualificação técnica e a capacidade 
econômico-financeira das licitantes, desde que compatíveis com o objeto 
a ser licitado, não é apenas uma faculdade, mas um dever da 
Administração”. ESSA OBRIGAÇÃO, ENTRETANTO, SEGUNDO 
ELE, “NÃO É MERA FORMALIDADE E ESTÁ SEMPRE 
SUBORDINADA A UMA UTILIDADE REAL, OU SEJA, DEVE SER A 
MÍNIMA EXIGÊNCIA CAPAZ DE ASSEGURAR, COM ALGUM 
GRAU DE CONFIANÇA, QUE A EMPRESA CONTRATADA SERÁ 
CAPAZ DE FORNECER OS BENS OU SERVIÇOS ADQUIRIDOS        

 Acolhendo o voto do relator, o Plenário decidiu considerar a 
representação parcialmente procedente e dar ciência ao TRE/ES 
de que “a não exigência de comprovação de qualificação técnica e 
econômico-financeira identificada no edital do Pregão Eletrônico 
7/2018 (Processo 26.659/2017) afronta o disposto no art. 27, c/c os 
arts. 30, 31 e 32 da Lei 8.666/1993”. (Acórdão 891/2018 – Plenário 
- Representação, Relator Ministro José Múcio Monteiro) 

 

Ou seja, a qualificação exigida deve ater-se à inscrição válida junto 

ao órgão de classe do Estado de atuação da proponente,  visando satisfazer 

tanto o princípio da competitividade quanto da supremacia do interesse público; 

o primeiro para ampliar a competitividade e a oferta de mais preços na licitação 

por conta do maior número de licitantes e, o segundo, na intenção de obter-se o 

menor preço para a contratação efetiva, todavia, sem tirar os olhos da necessária 

segurança advinda da comprovação prévia da regularidade, qualificação técnica 

e higidez financeira da empresa.  

 

Nesse sentido, diante da fundamentação supra exarada, postula-

se pela regularização do Edital, nos termos da fundamentação, para que seja a 

exigência de registro da Pessoa Jurídica  e dos profissionais no CRM/GO  se dê 

para ASSINATURA DO CONTRATO, acatando-se a  apresentação de 

certificado de regularidade da Pessoa Jurídica no CRM do Estado de atuação 

para fins de participação no certame e  contratação prévia do responsável 

técnico.  



Ora, se o objetivo precípuo da Administração Pública ao realizar o 
procedimento licitatório é realizar a melhor contratação possível, não há dúvida 
de que tal contratação somente será possível uma vez permitida a participação 
de maior número de licitantes e o oferecimento de maior número de propostas, 
em fomento à competição. 

 
Nesse sentido, diante da fundamentação supra exarada, há que se 

eliminar todas as limitações à competição de empresas licitantes, em 
conformidade com a legislação aplicável e entendimento do TCU, já 
demonstrados anteriormente. Sendo assim, postula-se pela regularização do 
edital, nos termos da fundamentação. 

  

4 - DO PEDIDO 
 

Isto posto, a Impugnante requer e aguarda o total acolhimento da 
presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO, com o intuito de que no 
Instrumento Convocatório para que sejam corrigidas as imperfeições, com a 
necessária REPUBLICAÇÃO do instrumento convocatório,  excluindo-se a 
exigências de registro no CRM/GO da pessoa jurídica e profissionais para  
fins de habilitação, para que a exigência se dê para o ato da CONTRATAÇÃO, 
conforme razões já lançadas, em atendimento aos Princípios que regem os atos 
administrativos, bem como em atendimento ao art. 37, da Constituição Federal, 
bem como da Competitividade, Economicidade, Finalidade. 

 
Termos em que pede deferimento. 
Canoinhas, 25 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

NORTEPRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA  
C.N.P.J.  38.372.259/0001-24 
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