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RESPOSTA ÀS RAZÕES RECURSAIS 

 

 

Processo Administrativo Licitatório nº 027/2022. 

Inexegibilidade Licitatória nº 001/2022. 

Credeniamento nº 001/2022 

 

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE 

EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE (SUS), PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE (SUS), TABELA SUS / SIGTAP EM VIGOR. DE FORMA COMPLEMENTAR, EM 

CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, 

EM SEU ART. 199, § 1º, C/C ART. 24 DA LEI FEDERAL Nº 8.080/1990, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL-MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES 

DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE 

DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

 

I – DA PRELIMINAR. 

 

 Recurso / Impugnação interposta INTEMPESTIVAMENTE pelas 

sociedades empresárias denominadas FELIPE DIEGUES ESTEVES E CIA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.557.523/0001-97, pessoa jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ nº 02.505.297/0001-72; LABORATÓRIO FREIRE MAIA LTDA - ME, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.357.422/0002-98,e manifestação da sociedade 

empresária denominada: JOSÉ OLAIR COUTO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.077.499/0001-78. 
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II – DAS RAZÕES DO RECURSO 

 

 Alega as Recorrentes que o Laboratório Santa Cecília (José Lair Couto de 

Análises Clínicas Ltda), foi habilitado / credenciado no Processo Administrativo Licitatório nº 

027/2022, e Credenciamento nº 001/2022, mesmo sem cumprir as exigências do edital. 

 

Por fim, explicita o item 2.1 (página 60 do edital). e 5.1 (página 83 do 

edital).  

(...) Em síntese que os serviços deverão ser realizados na Sede do 

Município de coqueiral/MG (...). Certidões negativas, alvarás, documentos da empresae demais 

documentos são única e exclusivamente da sede que a própria Prefeitura e a SMS e SES 

consideram aptadas neste edital. (...). 

 

Requerendo a revisão da decisão e o descredenciamento do Laboratório 

Santa Cecília. 

 

Manifestou o Laboratório Santa Cécilia, que A prentensão recursal está 

preclusa, conforme disposto no instrumento editalício e ata da sessão licitatória. 

 

 

III – DO MÉRITO 

 

Preliminarmente, cumpre salientar que as pessoas jurídicas 

supramencionada encaminharam sua petição de recurso no dia 01/04/2022, e a manifestação 

05/04/2022. 

 

Quanto aos questionamentos ora propostos em fase recursal, deveriam 

ter sido feitos em momento oportuno, ou seja, em fase de impugnação, conforme dispõe 

legislação vigente: 
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Ressalto que a Lei Federal nº 8.666/93, em seu artigo 41, §2º prevê que 

o prazo para impugnação dos editais, pelas empresas licitantes, será de dois dias úteis 

antecedentes a data da sessão de recebimento das propostas e habilitação. 

 

Quanto as razões recursais, aviadas, estas deveriam ser feitas na sessão 

de licitatória de credenciamento das empresas, que deveriam expor tal intenção e manifestar 

em síntese, para registro em ata, o que não ocorreu durante a realização da referida sessão 

licitatório. Ressalto que momento algum houve a intenção de interposição de recurso pelas 

participantes ora credenciadas. 

 

O instrumento editalício dispõe sobre o recurso, in verbis: 

 

11.2 - Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso 

apresentadas, bem como, o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, 

querendo, manifestem-se sobre as razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias corridos, após o 

término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.  

11.3 - A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da 

motivação, na sessão pública do Credenciamento, são pressupostos de admissibilidade dos 

recursos, mas não do provimento. 

 

Quanto ao item em questão, Anexo I, Termo de Referência, item 2.1 - Da 

Execução dos Serviços, in verbis: 

 

2.1 Os serviços descritos neste Projeto Básico deverão ser realizados 

pelas contratadas, nas suas respectivas dependências na sede do Município de Coqueiral/MG, 

de acordo com as determinações da SMS - Secretaria Municipal de Saúde; SES – Secretaria 

Estadual de Saúde e demais atos normativos do Ministério da Saúde, bem como o previsto no 

instrumento contratual. (grifos nossos). 
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O ditame do item e cristalino ao determinar que as contratadas / 

credenciadas deverão prestar / realizar os serviços nas suas respectivas dependências na sede 

do município. 

 

Mas não obriga que já tenha as dependências na sede do município, 

quando da sessão de credenciamento. 

 

O instrumento editalício não traz tão obrigação em sua habilitação 

jurídica. 

Unanime foi a decisão da Comissão Permanente de Licitação, que as 

contratadas / credenciadas deverão estar aptadas perante a Secretaria Municipal de Saúde no 

ato da prestação dos serviços para realização de exames laboratoriais. Ato, portanto, posterior 

ao credenciamento. Quem terá de definir se a contratada credenciada está apta a prestar os 

serviços e a fiscalização das dependências para liberação dos serviços será única e 

exclusivamente da Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Sanitária. 

 

Definição de Dependências e o mesmo que: filiais, agências, complementos, 

correlações, escritórios, obediências, submissões, subordinações, sucursais. 

 

In susa, totalmente INTEMPESTIVA, as presentes RAZÕES RECURSAIS, 

pois o prazo final para interposição era no momento da sessão licitatória de abertura e 

credenciamento, o que não ocorreu no momento durante tal procedimento. 

 

Data Máxima Vênia, INTEMPESTIVA a presente Impugnação. 

 

Cumpre-nos registrar que este Município de Coqueiral-MG, quando da 

elaboração de seus processos licitatórios, alinha-se ao cumprimento dos princípios norteadores 

da Administração Pública, elucidados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e art. 3° 

da Lei Federal n° 8.666/93, especialmente, no que se refere à legalidade do referido ato 

administrativo e respeito ao princípio da ampla competitividade e obtenção da proposta mais 
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vantajosa à Administração e pleiteia pela garantia da excelência e eficiência da qualidade dos 

produtos e dos serviços a serem prestados.  

 

Ressaltamos ainda que a peça recursal foi recebida dias posterior a Sessão 

Pública do Certame. Sendo que tal síntese recursal e sua manifestação deveriam ser 

manifestadas no ato da sessão de abertura e credenciamento, por fim restando preclusa tal 

pretensão. 

 

V – DA DECISÃO. 

 

 

Diante do exposto e à luz dos princípios basilares da licitação pública, em 

atendimento as normas estipuladas pelo instrumento convocatório, subsidiariamente pela Lei 

Federal nº 8.666/93, objetivando ampliar o princípio da isonomia, da razoabiliddade da livre 

concorrência e da competitividade, decide por CONHECER as presentes RAZÕES RECURSAIS, 

para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma que se mantem os termos do edital e prazos 

nele estabelecidos. 

Ficam intimadas as sociedades empresarias para no prazo legal que 

compareçam para assinar o instrumento contratual administrativo. 

 

Coqueiral, 08 de abril de 2022. 

 

 

_____________________________ 

Glauciano Siqueira de Araújo 

Presidente da CPL 


