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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO A EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES N° 
36/2022.

OBJETO : Contratação de serviços médicos especializados em Anestesiologia, sem
fornecimento de equipamentos, aparelhos próprios e insumos destinados ao Hospital 
Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho. PROC. 1016/2022.

Trata o presente de resposta a IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa 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
intermédio de seu representante legal Sr. Marcos Aurélio de Assis, interposta contra os 
termos do Edital de seleção publica N.º 36/2022, informando o que se segue:

1. DA INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO

O decreto 8.241/2014 é quem dita as normas à seleção pública; 
no entanto, ela nada diz com relação à impugnação ao edital. Quem delimita o tema é 
a Lei Federal 8666/93, que por analogia é aplicável a seleção pública. Vejamos:

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

§ 1° Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 
licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) 
dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.
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Considerando que o prazo para que se possa apresentar razões 
de impugnação é de até 05 (cinco) dias úteis anteriores à realização da sessão que está 
marcada para o dia 28/10/2022, e a impugnante protocolou as razões dia 25/10. O
pedido de impugnação ao edital é intempestivo.

2. DA IMPUGNAÇÃO 

Intenta, a impugnante, averbar o instrumento impugnatório ao 
Edital em apreço, aduzindo Direitos no que concerne a documentação de 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, exigida no item 4 Da Habilitação, e ao final pede :

A Republicação do instrumento convocatorio, 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 .

3. DA ANÁLISE

Ocorre que, os documentos sabidamente solicitados no termo 
de referência e no instrumento convocatorio, no que se referem a qualificação 
técnica são necessários para que o Diretor Técnico da unidade hospitalar, 
averigue de forma minuciosa, se os profissionais a serem contratados estão 
regularmente inscritos no respecitvos conselhos de classe e se são especialistas 
para a execução do serviço em questão. 

Por se tratar de atividade com desempenho na area da saúde, é 
de exterma importância para Fundação de Apoio certificar que a proponente 
interessada para a execução dos serviços, esteja apta tecnicamente para os
serviços, bem como verifique que não se trata de quarterização de prestação de 
serviços, logo, que os profissionais da empresa devem ser sócios e constar no 
contrato social desta. 

4. DA DECISÃO

Ante as considerações apresentadas, analisando as razões da 
impugnante, manifesto pelo NÃO conhecimento da impugnação, tendo em vista 
a sua intempestividade, para, no mérito, negar-lhe provimento pelas razões 
acima expostas. 
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Portanto, o edital mantém-se inalterado e o certame ocorrerá 
normalmente na data e horário inicialmente divulgados.

LUCILENE MARIA DE SOUSA

DIRETORA EXECUTIVA/FUNDAHC

ALLDMUR CARNEIRO

ASSESSORIA JURIDICA/FUNDAHC


