
PARECER JURIDICO 031/2021 

PREGÃO PRESENCIAL 007/2021 

OBJETO: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO/ESCLARECIMENTOS 

IMPUGNANTE: CONVENIENCE MEDICAL LTDA 

 

Trata-se de pedido de Impugnação/ esclarecimentos ao Edital referente ao 

Pregão Presencial 0072021, formulado pela Empresa Convenience Medical 

LTDA, visando esclarecimentos relacionado ao presente processo licitatório, 

especialmente no que pertine a obrigatoriedade, por se tratar de obras e 

serviços de fiscalização obrigatória pelo CREA, que referida obrigatoriedade não 

consta do Edital no item 10 documentação de habilitação, requerendo a inclusão 

desta obrigatoriedade. 

MERITO 

Preliminarmente, tal pedido de esclarecimento será recebido e analisado com 

pedido de impugnação, foi recebido dentro do prazo legal, ou seja, até dois dias 

antes da data de abertura do pregão, razão pela qual é tempestivo. 

Inicialmente cumpre esclarecer que a redação do Edital deixa claro o objeto da 

licitação, as condições de habilitação e o tipo de serviço que deverá ser 

prestado. 

Em análise ao edital do Pregão nº 007/2021 constata-se que efetivamente o 
objeto da licitação está claro e preciso, para contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em maquinas e 
equipamentos hospitalares, e tal exigência apresentada não se faz necessária.  
 

O inciso II do artigo 3º da Lei Federal nº 
10.520/02 prescreveu: Art. 3º A fase 
preparatória do pregão observará o 
seguinte:[...] II -a definição do objeto deverá ser 
precisa, suficiente e clara, vedadas 
especificações que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição;[...]  

Ficando, claro que não se trata de hipótese de restrição de participação, mais 

que referida especificação técnica de inscrição no CREA ou outro órgão similar 

não se faz obrigatório. 

Evidencia-se que o objeto atende as exigências legais, uma vez que é preciso, 

suficiente e claro garantindo a competição. 

As exigências a serem feitas em uma contratação devem ser necessárias e 

suficientes para garantir a obtenção do encargo capaz de atender à 



necessidade. Em princípio, nem mais nem menos, é preciso encontrar o 

equilíbrio, a medida certa. Se a descrição do objeto não garantir o mínimo 

indispensável, a satisfação da necessidade ficará comprometida, o que não 

ocorre na hipótese. 

Outrossim, os administradores públicos estão adstritos a legalidade estrita 

prevista no texto constitucional, podendo atuar, tão somente, secundum legem, 

não podendo atuar à margem do determinado em lei. 

In casu, o Edital atende a legalidade estampando-se, sobretudo, a estreita 

simetria dos princípios gerais da administração pública, contidos no artigo 37 

da Constituição Federal, norteadores da licitação. 

Consigna-se por fim, que não se trata vontade própria acima do interesse 

público, e sim fazer valer a vontade do legislador. 

A administração cumpriu plenamente a Lei, buscando observar a probidade, 

legalidade, moralidade e impessoalidade, como normatizam os princípios 

constitucionais norteadores das ações da administração pública. 

CONCLUSÃO 

Pelo exposto, OPINO pelo recebimento do Recurso, pois, tempestivo e com os 

requisitos de admissibilidade presentes, para no MÉRITO NEGAR-LHE 

PROVIMENTO. 

Assim, pelo regular andamento do procedimento licitatório. 

SMJ é o nosso parecer. 

 

 

Peixoto de Azevedo MT, 31 de maio de 2021 

 

Max Alei Goulart 

Assessor jurídico do CISVP 

Ato Normativa nº 410/2021 
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