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DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL  

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 

OBJETO: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de saúde meio de 

profissionais tecnicamente qualificados em diversas especialidades, sendo, profissionais médicos nas 

especialidades: Cardiologia, Cirurgia Torácica, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Clínico 

Geral, Endocrinologia, Infectologista, Intensivista, Nefrologia, Neurologia, Ortopedia, Reumatologia, 

Pneumologia e Urologista. Demais profissionais da área de saúde: Enfermeiro (a); Enfermeiro 

Nefrologista; Farmacêutico (a); Fisioterapeuta; Assistente Social; Nutricionista; Odontologista; Psicólogo 

(a) Técnicos de Enfermagem; Motorista Socorrista, destinados ao atendimento dos serviços de Urgência 

e Emergência (SAMU 192), e demais unidades do CONSAMU (Unidades de Pronto Atendimento, 

Hospitais e bases descentralizadas)”. 

 

I. DAS PRELIMINARES 

 
Trata-se    de   análise e julgamento da impugnação ao Edital supracitado, interposta 

tempestivamente    pela    empresa OZZ SAÚDE - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 12.370.575/0001-85. 

 

II. DA TEMPESTIVIDADE 

O presente procedimento licitatório, conforme previsão do Edital, em seu item 1.2 dispõe:  

1.2. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolando pedido em até 
03 (três) dias úteis antes da data fim fixada para o recebimento das propostas, 
e deverão conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e 
número do certame, a denominação social da empresa, número do CNPJ, 
telefone, endereço eletrônico para contato, em papel timbrado da empresa e 
devidamente assinada pelo impugnante. Endereço: Rua Uruguai, nº 283 – 
Bairro Alto Alegre – CEP: 85.805-010 – Rua Uruguai, 283 – Bairro Alto Alegre – 
CEP 85.805-010 – Cascavel – PR, Cascavel – PR, no horário das 08h30min às 
17h30min, ou encaminhada por e-mail ao endereço eletrônico: 
licitacao@consamu.com.br , cabendo ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a 
impugnação até o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de 
recebimento da impugnação, conforme Decreto 10.024 de setembro de 2019.  

 

III. DOS MOTIVOS DA IMPUGNAÇÃO 

 

A empresa OZZ SAÚDE - EIRELI, apresentou impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico nº 
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01/2021, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na área de saúde meio de 

profissionais tecnicamente qualificados em diversas especialidades, onde alega em síntese as seguintes 

razões: 

1. Não fracionamento dos lotes de serviços 

2. Da abusividade da habilitação técnica exigida; 

3. Inconsistências do termo de referência, no que se refere aos profissionais dos 

serviços de urgência e emergência e farmácia; 

Ao final, requer a anulação do edital, para que haja uma revisão e correção de todos os 

itens elencados na impugnação, com posterior lançamento.  

 

Elencado os pontos impugnados, passaremos à análise e julgamento do presente 

caso. 

 

IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 

 
Preliminarmente, verifica-se quanto a competência de julgamento do recurso, vejamos o 

que diz o Decreto 10.024/19, em seu artigo 17: 

 
Art. 17.  Caberá ao pregoeiro, em especial: 
I - conduzir a sessão pública; 
II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de 
esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios 
formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos; (grifo nosso) 
III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos 
estabelecidos no edital; 
IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances; 
V - verificar e julgar as condições de habilitação; 
VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos de habilitação e sua validade jurídica; 
VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão; 
VIII - indicar o vencedor do certame; 
IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 
propor a sua homologação. 
Parágrafo único.  O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da 
assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de 
subsidiar sua decisão (grifo nosso) 

 
Portanto, o pregoeiro é o responsável para decidir os recursos e contrarrazões, e se caso 
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mantenha a decisão primária, encaminhará para autoridade competente. 

      Inicialmente é importante destacar que o Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do 

Paraná – CONSAMU é um Consórcio Público, sem fins lucrativos, constituído por 43 (quarenta e três) 

Municípios da região Oeste do Paraná, sediado no Município de Cascavel/PR, o qual possui a finalidade 

de executar ações e serviços na área de regulação das urgências, transporte de pacientes, atendimento 

pré-hospitalar e gestão hospitalar que estejam ligados à Política Nacional de Atenção às Urgências do 

SUS, entre outras ações atinentes à saúde, na forma pactuada com os gestores do SUS, nos termos da 

legislação pertinente, e assim, o propósito deste certame é realizar a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços na área de saúde, para realização de Avaliações Médicas, 

Procedimentos Cirúrgicos e atendimentos aos serviços de Urgência e Emergência (SAMU 192) nas 

unidades do CONSAMU, e assim  suprir demandas eventuais e transitórias como cobertura de atestados 

médicos, afastamentos e demais ausências legais que por seu curto período de tempo tornam inviáveis 

a contratação de empregado público.  

Além disso, é importante mencionar que o pregão eletrônico em epígrafe,  trata-se de 

uma repetição do processo realizado por este Consórcio realizou em dezembro de 2020: Pregão 

Eletrônico nº 70/2020, o qual resultou fracassado devido a inabilitação das empresas que participaram 

do certame, devido a estas não apresentarem a documentação de habilitação exigida no instrumento 

convocatório. Sendo que o motivo principal das suas inabilitações, foi o não atendimento dos itens: 

1.5.2 Apresentar Registro e/ou inscrição na entidade competente (CRM) PESSOA JURÍDICA de no 

mínimo 03 anos; 1.5.3 Apresentar Registro e/ou inscrição na entidade competente (COREN) PESSOA 

JURÍDICA de no mínimo 03 anos. Ainda, ressaltamos que neste processo houve a participação de 07 

(sete) empresas no certame, ou seja, em que pese o objeto a ser licitado esteja agrupado em lote 

único, isso não restringiu a participação destas empresas no certame. 

Passamos agora a analisar os argumentos da impugnante:  

1. Do não fracionamento do lote único;  
 

De fato, como alegado pela impugnante, o Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2021 foi 

elaborado em lote único  para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área 

de saúde, para realização de Avaliações Médicas; Procedimentos Cirúrgicos nas unidades do CONSAMU, 

e atendimentos aos serviços de Urgência e Emergência (SAMU 192), sendo que, a justificativa para a 
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contratação de uma única empresa para prestação dos serviços esta descrita no item 2 de demais 

subitens do Anexo I – Termo de Referência, do edital em epígrafe, o qual transcrevemos abaixo: 

  2. JUSTIFICATIVA 
(...) 

2.3 Considerando a pandemia mundial causada pelo CORONAVIRUS (Sars-Cov-2), 
que resulta no aumento significativo do fluxo de ocorrências no serviço de 
URGÊNCIA e EMREGÊNCIA (SAMU 192) e nos atendimentos realizados nas demais 
unidades sob gestão do CONSAMU, bem como os diversos afastamentos de 
funcionários de serviços da saúde, em especial aos que atendem na linha de frente, 
como forma de assegurar a continuidade nos serviços prestados, se verificou a 
necessidade de contratação de empresa para suprimento temporário de 
profissionais afastados 

2.4 Importante destacar que este Consórcio, realizou processo de contratação por 
meio de Credenciamento/Chamamento Público para contratação de pessoas 
jurídicas, em 2020, com intuito de prover profissionais enfermeiros e médicos, para 
cobertura de afastamentos e atestados médicos dos empregados públicos do 
CONSAMU. No entanto, durante a execução dessas contratações, constatamos que 
este processo não está atendendo as demandas necessárias das unidades. 

2.5 O Ministério Público do Trabalho nos autos do Inquérito Civil IC n° 
000226.2017.09.004/3 instaurou investigação para apurar ocorrências relativas ao 
elastecimento de jornada dos empregados do CONSAMU, para isso analisou o 
cartão ponto de empregados desse consórcio, apontando grande número de horas 
extras, elastecimentos de jornada, dobras de jornada. Desse procedimento se 
realizou em 22/07/2020 audiência, cuja ata encontra-se anexa ao processo físico, 
onde o Ministério Público do Trabalho concedeu ao CONSAMU novo prazo para 
buscar ajuste de jornada, necessitando assim de profissionais que supram as 
ausências legais dos colaboradores do CONSAMU, sem a necessidade de 
cumprimentos de horas extras além do permitido pela legislação trabalhista, 
garantindo os direitos básicos dos empregados desse Consórcio. 

2.6 Apesar da realização periódica de concursos públicos, contratações através de 
Processo Seletivo Simplificado, a contratação de empresa para prestação de 
serviços na área da saúde, se faz necessária para suprir demandas eventuais e 
transitórias, como cobertura de atestados médicos, afastamentos, e demais 
ausências legais que por seu curto período de tempo tornam inviáveis a contratação 
de empregado público. 

2.7 Considerando que existem na região empresas com potencial técnico, 
profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências 
previstas neste edital, entende-se que é conveniente a Prestação dos Serviços por 
uma única empresa, facilitando a execução dos serviços, bem como o 
acompanhamento e fiscalização por parte desta Administração. 
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Atualmente o CONSAMU possui aproximadamente 38 (trinta e oito) termos de 

credenciamento/contratos com diversas empresas para prestação de serviços médicos e de 

enfermagem, sendo estes termos de credenciamento, oriundos dos processos de chamamento público 

nº 01, 03 e 04, realizados em 2020, ou seja, podemos observar que este Consórcio realizou processo de 

contratação com lotes diversos em um primeiro momento, no entanto, este formato de contratação 

comprovadamente não está atendendo as demandas do CONSAMU, bem como, veem gerando grandes 

transtornos na execução dos serviços. E assim, o agrupamento do objeto em lote único tem por objetivo 

facilitar o gerenciamento do serviço a ser contratado, portanto, entende-se que a contratação em lote 

único é a que mais atende às necessidades deste Consórcio.  

 

2. Da abusividade da habilitação técnica exigida  

 
Com relação as exigências de qualificação técnica mencionadas no item 1.5.1 do Anexo III, do 

edital:  
1.5.1 Apresentar ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante preste ou tenha 
prestado serviços da mesma natureza, compatível em características, quantidades 
e prazos com o objeto desta licitação, sendo: 
a) 01 ou mais atestados de serviços prestados em Hospitais, para serviços médicos 
contendo pelo menos 720 horas mensais; 
b) 01 (um) ou mais atestados de serviços prestados em Unidades de Pronto 
Atendimento – UPAs, para serviços médicos e de enfermagem, contendo pelo 
menos 2.880 / horas médicas mês e 1440/ horas de enfermagem/mês; 
c) 01 (um) ou mais atestados de serviços prestados em Atendimentos Móvel de 
Urgência de e Emergência, para serviços médico, enfermagem e socorrista, 
contendo pelo menos 2.160 / horas médicas mês e 2.160/ horas de 
enfermagem/mês e 2.160/ horas de socorristas/mês; 
d) 01 (um) ou mais atestados de serviços prestados um Unidades de Terapia 
Intensiva – UTI, para serviços médicos e de enfermagem, contendo pelo menos, 1 
Médico Responsável Técnico, 720 / horas de plantão médico/ mês e 720/ horas de 
enfermagem/mês; 
Obs:  Para contagem de horas serão admitidos a somatória de até 02 (dois) 
atestados.; 

 

Conforme destacado pela impugnante em seu pedido de impugnação, a avaliação 

acerca da capacidade técnica de uma empresa de executar o objeto licitado é feita pela ótica 

de experiência anterior da licitante em execução de serviços similares e compatíveis do objeto 

licitado.  
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Nesse sentido, quando da elaboração do edital, este Consórcio, considerando a 

complexidade da contratação, pois a empresa contratada deverá dispor de profissionais 

habilitados, para a prestação de serviços em Urgência e Emergência (SAMU 192) em todas as 

bases do CONSAMU, comtemplando os 43 (quarenta e três) municípios que integram este 

Consórcio; prestação de serviços em 04 (quatro) Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) e 01 

(uma) Unidade hospitalar, incluindo UTI, procedimentos cirúrgicos e avaliações em diversas 

especialidades, unidade hospitalar a qual contará com aproximadamente 68  (sessenta e oito) 

leitos;  exigiu a apresentação de atestados de serviços executados pela empresa nestes diversos 

itens, e desta forma, proporcionar segurança/garantia ao Consórcio de que está contratando 

empresa técnica e operacionalmente em condições de prestar a totalidade dos serviços no 

volume/qualidade/características necessárias para execução do contrato. 

É imperioso destacar que a PORTARIA Nº 1010 do Ministério da Saúde, onde são 

definidos as diretrizes e incumbências do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 

que deve ser de conhecimento da empresa especializada em prestação de serviços médicos, 

dispõe, entre outros artigos:  

 

Art. 2º Para efeito desta Portaria, considera-se:  
I - SAMU 192: componente assistencial móvel da Rede de Atenção às Urgências 
que tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um 
agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, 
pediátrica, psiquiátrica, entre outras) que possa levar a sofrimento, à 
sequelas ou mesmo à morte, mediante o envio de veículos tripulados por 
equipe capacitada, acessado pelo número "192" e acionado por uma Central 
de Regulação das Urgências; 
II- Central de Regulação das Urgências: estrutura física constituída por 
profissionais (médicos, telefonistas auxiliares de regulação médica e rádio-
operadores) capacitados em regulação dos chamados telefônicos que 
demandam orientação e/ou atendimento de urgência, por meio de uma 
classificação e priorização das necessidades de assistência em urgência, além 
de ordenar o fluxo efetivo das referências e contrarreferências dentro de uma 
Rede de Atenção; (grifos nossos). 

 

 

A resolução nº 2.271, de 14 de fevereiro de 2020, a qual define as unidade de terapia 

intensiva e unidades de cuidado intermediário conforme sua complexidade e nível de cuidado, 
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determinando a responsabilidade técnica médica, as responsabilidades éticas, habilitações e 

atribuições da equipe médica necessária para seu adequado funcionamento, menciona: 

Art. 1º Definir unidade de terapia intensiva e unidade de cuidados 
intermediários como: 
 
I - Unidade de terapia intensiva (UTI): ambiente hospitalar com sistema 
organizado para oferecer suporte vital de alta complexidade, com múltiplas 
modalidades de monitorização e suporte orgânico avançados para manter a 
vida durante condições clínicas de gravidade extrema e risco de morte por 
insuficiência orgânica. Essa assistência é prestada de forma contínua, 24 horas 
por dia, por equipe multidisciplinar especializada. 
(...) 
Art. 5º Determinar que cabe ao médico a responsabilidade ética e técnica 
quanto às decisões concernentes ao diagnóstico e tratamento realizados nos 
pacientes internados nas UTI/UCI. 
§ 1º A equipe multiprofissional deve ser adequadamente dimensionada e 
qualificada para a assistência aos pacientes críticos, e as atividades 
assistenciais prestadas devem ser integradas e discutidas conjuntamente entre 
os membros, a fim de atender às demandas dos pacientes, salvaguardando a 
liderança e responsabilidade médica pela decisão tomada. (grifo nosso) 

 

O inciso II do artigo 30 da Lei nº. 8.666/93 possibilita, como condição de habilitação 

“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.”  

Ou seja, a exigência dos atestados de capacidade técnica exigidos neste certame, tem 

o objetivo de assegurar que a empresa contratada possua condições de prestar os serviços 

descritos no edital, com o fornecimento de profissionais qualificados.  

Nesse sentido, entendemos que a exigência de diversos atestados de capacidade 

técnica, são critério relevantes para a Administração, e assim, não somente selecionar a 

proposta mais vantajosa, mas também realizando uma contratação que atenda às necessidades 

do órgão.  

3. Inconsistências do termo de referência, no que se refere aos profissionais dos serviços 

de urgência e emergência e farmácia 
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Referente a este ponto, alega a impugnante que o edital deixa de prever itens indispensáveis 

à execução do objeto, no tocante aos serviços de Urgência e Emergência (SAMU192). Aponta a empresa 

OZZ Saúde, que no plano recursos humanos o edital prevê tão somente os tripulantes das ambulâncias, 

a equipe de socorro em si, deixando de construir equipe de coordenação e responsabilidade técnica 

imprescindíveis no SAMU. Menciona também a Portaria 2048/2002 o qual dispõe sobre Regulamento 

Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, citando a composição da equipe de 

profissionais da saúde, bem como questiona a ausência de contratação de coordenador administrativo. 

Pois bem, conforme já informado na justificativa do termo de referência deste processo 

licitatório, a contratação em tela, possui o objetivo de contratar empresa para prestação de serviços 

com a finalidade de suprir demandas eventuais e transitórias como cobertura de atestados médicos, 

afastamentos, e demais ausências legais, ou seja, não está sendo realizada uma contratação para 

substituir o quadro de funcionários deste Consórcio, e ainda que os serviços a serem contratados visam 

a cobertura de ausências legais; necessidade pontuais.  

Por fim, com relação as alegações da impugnante, referente a contratação de 

farmacêutico sob o regime de plantão e que o edital prevê que podem ser requisitados a 

exercer a responsabilidade técnica, a empresa afirma que não há como prestar o serviço de 

responsabilidade técnica, sendo o farmacêutico funcionário da contratada, e não da farmácia 

privativa dos serviços. Cita também as leis nº 5.991/1973 que regulamentam a presença de 

farmacêutico; nº 13.021/2014 que dispõe sobre a obrigatoriedade da Responsabilidade Técnica 

e RDC nº 44/2009, que dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do 

funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação dos serviços 

farmacêuticos em farmácias. 

Resolução nº 577 de 25 de julho de 2013, do Conselho Federal de Farmácia, assim 

dispõe: 

Art. 1º – Para efeito desta resolução, são adotadas as seguintes definições: 

(...) 

X - RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ato de aplicar conhecimentos técnicos e 

profissionais, cuja responsabilidade objetiva está sujeita a sanções de natureza 

cível, penal e administrativa. 
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O Conselho Regional de Farmácia do Paraná, em sua Nota Técnica Deliberação nº 

914/2017, a qual dispõe sobre a Assistência Técnica Farmacêutica nos Estabelecimentos 

Farmacêuticos Públicos, com o propósito de adequar a assistência profissional à legislação 

vigente menciona:  

1. Aspectos Gerais 

A Lei nº 13.021/2014 representou um novo ordenamento na organização das 

farmácias públicas e privadas, que tiveram consolidada sua função como 

estabelecimentos de saúde, com necessidade de responsabilidade técnica 

garantida pelo poder público em relação à universalidade, equidade e 

integralidade do SUS. 

A partir da Lei 13.021/2014 diversos órgãos de controle, incluindo o Conselho 

Federal e Regionais de Farmácia, Ministério Público, entre outros, passaram a 

intensificar as ações de monitoramento e cobrança do cumprimento da 

previsão legal, que atribui à farmácia um papel central na promoção e garantia 

do Uso Racional de Medicamentos com a presença do profissional 

farmacêutico.  

Desta forma, o CRF-PR iniciou a formulação de uma normativa que fosse capaz 

de equilibrar as exigências da legislação com a realidade do serviço público, na 

qual a contratação de profissionais e/ou reorganização da rede assistencial é 

dependente de um conjunto de normas e ritos específicos. Este estudo 

culminou, após praticamente um ano de discussões com diversos atores e áreas 

da Assistência Farmacêutica pública nos municípios, estado e academia, na 

publicação da Deliberação CRF-PR nº 914/2017. 

O fundamento central desta deliberação é a flexibilidade para que o ente 

público inicie um processo de planejamento que leve ao atendimento das 

exigências legais quanto aos estabelecimentos e presença de profissionais, mas 

mais do que isso, garanta ao estado ou ao município a organização eficiente da 

Assistência Farmacêutica, otimizando recursos, garantindo a segurança do 

paciente e, principalmente, impactando positivamente em indicadores de saúde 

que reflitam a melhora na qualidade de vida da população paranaense. 

(...) 

5. Do plano de ação 
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O plano deve ser apresentado em um modelo padronizado, revisado conforme 

a Deliberação CRF-PR nº 914/2017, disponível no site do CRF-PR. Para 

ilustração, o plano pode ser dividido em quatro seções, com respectivas 

orientações: 

a. Identificação: 

(..) 

b. Relação de estabelecimentos farmacêuticos públicos - nesta tabela deverão 

ser elencados todos os estabelecimentos farmacêuticos públicos identificando: 

(...) 

c. Relação de farmacêuticos – nesta tabela serão incluídas as informações dos 

profissionais farmacêuticos contratados pelo município no momento de 

elaboração do Plano de Ação, sendo que cada linha será dedicada para um 

profissional, indicando: 

 i. Nº do CRF-PR – número de registro ativo do profissional no Conselho de 

Classe. Caso o profissional tenha sido contratado como farmacêutico, mas não 

possua registro no momento de elaboração do Plano, indique “N/A”. Destaca-

se que o exercício da profissão é permitido apenas a profissionais inscritos no 

CRF-PR, devendo a situação ser regularizada sob pena de sanções legais ou 

administrativas.  ii. Vínculo profissional – forma de contratação, podendo ser: 

Estatutário, celetista, cargo em comissão ou prestador (empresa terceirizada). 

Esclarecemos ainda que conforme o item 4.4 do Termo de Referência, quando 

necessário a empresa deverá disponibilizar um profissional para exercer a Responsabilidade 

Técnica de acordo com a regulamentação dos conselhos de classe. Não havendo o que se falar 

em "afronta a determinações legais", tendo em vista que atenderá a todas as legislações 

cabíveis. 

Diante do exposto acima, entendemos que o profissional terceirizado poderá prestar 

o serviço de responsabilidade técnica, caso seja necessário.   

V. DECISÃO 

 

Destarte, recebo a impugnação apresentado pela empresa OZZ SAÚDE - EIRELI, 
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dada sua tempestividade e regularidade formal para no seu mérito NEGAR-LHE provimento, 

pelos motivos acima expostos. 

Isto posto, o Decreto nº 10.024/2019, que regulamenta a licitação, na modalidade 

pregão, na forma eletrônica, dispõe que: 

 
Art. 17.  Caberá ao pregoeiro, em especial: 
[...] 
VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente 
quando mantiver sua decisão; 

 
Assim sendo, remeto à Autoridade Superior para apreciação e decisão, tendo em 

vista o princípio do duplo grau de jurisdição e conforme preceitua o artigo recém exposto 

  

Cascavel, 28 de janeiro de 2021. 

 

 

Cristiane Rosa Ribeiro 

 Pregoeira do CONSAMU 
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JULGAMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

PROCESSO Nº 002/2021 

REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 002/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 

OBJETO: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de saúde meio de 

profissionais tecnicamente qualificados em diversas especialidades, sendo, profissionais médicos nas 

especialidades: Cardiologia, Cirurgia Torácica, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Clínico 

Geral, Endocrinologia, Infectologista, Intensivista, Nefrologia, Neurologia, Ortopedia, Reumatologia, 

Pneumologia e Urologista. Demais profissionais da área de saúde: Enfermeiro (a); Enfermeiro 

Nefrologista; Farmacêutico (a); Fisioterapeuta; Assistente Social; Nutricionista; Odontologista; Psicólogo 

(a) Técnicos de Enfermagem; Motorista Socorrista, destinados ao atendimento dos serviços de Urgência 

e Emergência (SAMU 192), e demais unidades do CONSAMU (Unidades de Pronto Atendimento, 

Hospitais e bases descentralizadas)”. 

 

RAZÕES: IMPUGNAÇÃO DE EDITAL: 1. Não fracionamento dos lotes de serviços; 2. Da abusividade 

da habilitação técnica exigida; 3. Inconsistências do termo de referência, no que se refere aos 

profissionais dos serviços de urgência e emergência e farmácia. 

 

REECORRENTE: OZZ SAÚDE EIRELI - CNPJ sob nº 12.370.575/0001-85. 

 

RECORRIDO: Pregoeira, designada pela Portaria nº 001/2021. 

 

De acordo com o § 4º do Art. 109 da Lei 8.666/93, baseando-se na análise efetuada pela 

Pregoeira deste Consórcio, RATIFICO a decisão proferida, para no mérito NEGAR o provimento da 

impugnação de edital impetrada pela empresa OZZ SAÚDE EIRELI. 

 

Cascavel, 28 de janeiro de 2021. 

José Peixoto da Silva Neto 

Diretor Geral do CONSAMU 


