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JULGAMENTO AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. PE-013/2021-FMS SRP 

APRESENTADA PELA EMPRESA LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIA 

SOLUÇÃO-EIRELI, EM 21 DE MAIO DE 2021. 

 

I - DA TEMPESTIVIDADE: 

Preliminarmente, cumpre salientar que a empresa LABORATORIO DE PROTESES 

DENTÁRIA SOLUÇÃO-EIRELI, regulamente inscrita sob CNPJ n. 36.271.505/0001-38, 

com sede na Avenida Conego João Lima, n. 2600, Quadra 54, Lote 09, Sala 02, Setor 

Central, Araguaia/TO – CEP: 77.805-010, apresentou o pedido de impugnação via e-mail 

no dia 21/05/2021,  em prazo considerado tempestivo para as devidas interposições. 

 

II - DO RELATÓRIO: 

Através do documento recebido por e-mail em 21/05/2021, a empresa 

LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIA SOLUÇÃO-EIRELI apresentou PEDIDO DE 

IMPUGNAÇÃO ao Pregão Eletrônico n. PE-013/2021-FMS SRP, que tem por objeto a 

Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada em fornecimento 

de prótese dentária, destinadas a suprir as necessidades da população por intermédio do 

fundo municipal de saúde de Palestina do Pará/PA. Assim, pelo dever imposto à 

Administração Pública de receber e conhecer os termos da presente pedido de 

impugnação e, necessariamente ao atendimento dos princípios da moralidade e interesse 

público, a passa a analisar o mérito das alegações. 

 

III – DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO: 

Em síntese a requerente apresentou impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico 

PE-013/2021-FMS SRP, a referida empresa alegou que há “ilegalidade insanável no 

Edital, contra a LEI“, ao realizar análise dos termos do instrumento convocatório, 

constatou-se que nas exigências da Habitação que tratar o item 9 do edital,  a ausência de 

documentos essenciais como diz em seu pedido de impugnação, abaixo: 

“Ver-se, que não se exige, em sede de HABILITAÇÃO, para os 

licitantes nenhuma documentação, essencial, tal como:” 
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 “Certificado de inscrição do responsável técnico, certidão de 

regularidade junto ao órgão fiscalizador e devendo apresentar cópia de 

carteira de registro do profissional (técnico em prótese), e também 

comprovação de seu vínculo com a empresa através de registro de 

carteira de trabalho ou cópia de contrato de trabalho, se não sócio e 

Certidão de Regularidade expedida pelo órgão fiscalizador CRO.” 

 

IV - DA ANÁLISE 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a licitação é um processo público destinado a 

escolher a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, na qual deve ser 

assegurada a igualdade de condições a todos os concorrentes, sob pena de restar 

malferido o princípio da isonomia, posto no artigo 1º, da Constituição Federal. Nesse 

sentido, destacasse o artigo 3º, da Lei 8.666/1993: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 

que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010). 

 

Por todo o exporto, considerando os argumentos apresentados pela impugnante, 

tecemos nossas ponderações. 

Vejamos o que diz o instrumento convocatório, o item 9.11, abaixo:  

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com 

o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando 

for emitido por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de 

quem o subscreveu.  

9.11.2. Prova de inscrição ou registro da LICITANTE junto ao 

Conselho Regional de Odontologia, dentro do prazo de validade, 

conforme legislação pertinente à matéria.  

9.11.3. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde – CNES.  
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Observando a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, onde se lê:  

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  

... 

§ 1
o
  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste 

artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita 

por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes, limitadas as exigências a:              (Redação dada pela Lei 

nº 8.883, de 1994) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 

possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos;                         (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

... 

§ 2
o
  As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, 

mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento 

convocatório.                (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 

Hora, considerando o descrito no item I, do § 1o ,  do art. 30 da Lei 8.666/93, e 

limitada a comprovação de seu vínculo com a empresa através de registro de carteira de 

trabalho ou cópia de contrato de trabalho, e exclusivamente para de parcelas de maior 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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relevância e valor significativo do objeto da licitação,  na qual torna-se redundante tal 

solicitação para a licitação em questão, tendo em vista seu valor estimado.  

Vejamos o Decreto n. 87.689, de 11 de outubro de 1982, que dispõe sobre a 

profissão de Técnico em Prótese Dentária, onde se lê:  

Art. 1º O exercício da profissão de Técnico em Prótese Dentária, em 

todo o território nacional, somente será permitido aos profissionais 

inscritos no Conselho Regional de Odontologia da jurisdição em que 

exerçam a profissão. 

... 

Art. 4º Os laboratórios de prótese dentária são obrigados à inscrição no 

Conselho Regional de Odontologia da jurisdição em que estejam 

instalados. 

Art. 5º Ao laboratório de prótese dentária será fornecido, pelo Conselho 

Regional, certificado de inscrição, conforme modelo único aprovado 

pelo Conselho Federal. 

Ao observamos a portaria do Ministério da Saúde n. 1.646, de 02 de outubro de 

2015, Institui o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), diz o seguinte:  

 

Art. 4º O cadastramento e a manutenção dos dados cadastrais no 

CNES são obrigatórios para que todo e qualquer estabelecimento 

de saúde possa funcionar em território nacional, devendo preceder 

aos licenciamentos necessários ao exercício de suas atividades, 

bem como às suas renovações. 

 

Ao mencionar a Nota Técnica, do Ministério da Saúde, sobre o Cadastro e repasse 

de recursos para os Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias – LRPD, leia-se:  

 

O estabelecimento de saúde que confecciona a prótese dentária 

(LRPD) deve ter em seu cadastro no Sistema de Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).  

...  
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O LRPD deverá possuir, no mínimo, um profissional com o CBO: 

3224-10 - Protético Dentário e realizar, ao menos, um dos 

procedimentos definidos no artigo 1º da Portaria SAS nº 211, de 13 de 

maio de 2011. 

 

 E notável, o edital é exclusivo para pessoa jurídica, a exigência do CNES e 

suficiente para atender as exigências do programa, tendo em vista que para cadastra-se 

no CNES, e obrigatório à indicação do responsável técnico e a devida inscrição e 

regularização da empresa e responsável junto ao Conselho Regional de Odontologia.  

 

IV – DECISÃO 

 

Entendemos que os pedidos solicitados pelo impugnante, se torna redundante para 

a licitação, na qual estaríamos usando de burocratização e rigorismo excessivo para tal 

processo com tais exigências. 

Diante do exposto, considerando as fundamentações realizadas, fica o manifesto 

dessa Comissão Permanente de Licitação designada, e ainda, em atendimento à 

legislação pátria que rege as licitações, e os princípios da Legalidade, da Moralidade, da 

Razoabilidade e da Economicidade, resolvemos INDEFERIR integralmente a impugnação 

interposta pela empresa LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIA SOLUÇÃO-EIRELI.  

 

 

Palestina do Pará, 25 de Maio de 2021. 

 

 

 

 

___________________________ 

Maykon David Costa Ferreira 

Pregoeiro Municipal 
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