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INTERESSADO: MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA (RN). 

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 

013/2019. 

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para 

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 

forma eventual em equipamentos médicos/hospitalares, 

odontológicos e fisioterápicos para suprir as demandas da 

Secretaria de Saúde do Município de Areia Branca/RN. 

 

DECISÃO 

 

 Trata-se de Impugnação impetrada pela empresa E & E 

Hospital LTDA, pugnando pela Revogação do Edital do Pregão 

Presencial nº 013/2019, que tem por objeto o Registro de Preço 

para futura e eventual contratação de forma parcelada de 

empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva de forma eventual em equipamentos 

médicos/hospitalares, odontológicos e fisioterápicos para suprir 

as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Areia 

Branca/RN; 

 

 Segundo a Impugnante, a nova redação dada ao item 

7.4.3 do Instrumento Editalício estaria equivocada, em face de 

não prever a obrigatoriedade de registro dos profissionais 

mencionados naquele dispositivo tão somente no CREA; 

 

 Para a empresa E & E Hospital LTDA, em decorrência 

da recente Lei nº 13.639/2018, cabe ao Conselho Federal de 

Técnicos Industriais – CFT ser a entidade de classe dos 

profissionais técnicos, não podendo, desta feita, o Edital exigir o 

registro destes profissionais no CREA; 

 

 É o que importa relatar. Segue sucinta decisão. 

 

 Inicialmente, em que pese a empresa E & E Hospital 

LTDA ter impetrado seu pleito através de Recurso 

Administrativo, recebo o instrumento protocolado como 

Impugnação ao instrumento Convocatório, fato este que em nada 

prejudica a apreciação do mérito; 

   

 Analisado o pedido interposto, entendo que assiste 

razão em parte à Impugnante. Explico: 

 

 De fato, por força da aplicação da Lei Federal Lei nº 

13.639/2018, de 26 de março de 2018, que criou o Conselho 

Federal dos Técnicos Industriais, o Conselho Federal dos 

Técnicos Agrícolas, os Conselhos Regionais dos Técnicos 

Industriais e os Conselhos Regionais dos Técnicos Agrícolas, o 

CONFEA e os CREAS estão impedidos de prestar serviços, 

como orientações ou emissão de documentos para esses 

profissionais; 

 

Sendo assim, em decorrência da Lei recentemente em 

vigência em nosso ordenamento jurídico, não pode o Edital 

impugnando restringir à participação de empresas interessadas, 

determinando que o registro dos profissionais técnicos sejam 

realizados exclusivamente em Conselho de Classe que não mais 

os representa; 

 

Todavia, ao contrário do que pleiteia a Impugnante, 

entende este Pregoeiro que a alteração no dispositivo impugnado 

não implica, necessariamente, na Revogação do Edital 

Convocatório, haja vista não afetar a formulação das propostas 

de preço; 

 

Este é o entendimento reiterado deste Pregoeiro, em 

face do que preceitua o Art. 21, §4º da Lei de Licitações, senão 

vejamos:  

Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das 

concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e 

dos leilões, embora realizados no local da repartição 

interessada, deverão ser publicados com antecedência, 

no mínimo, por uma vez: 

(...)  
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§ 4
o
  Qualquer modificação no edital exige divulgação 

pela mesma forma que se deu o texto original, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

 

 Ante o exposto, decide este Pregoeiro acolher em parte 

a impugnação interposta pela empresa E & E Hospital LTDA, 

devendo o dispositivo impugnado passar a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“7.4.3 – Comprovação da Licitante possuir, como 

responsável técnico ou em seu quadro técnico, na data 

prevista para a entrega dos documentos habilitatórios, 

profissional de nível superior ou técnico, reconhecido 

pelo Conselho de Classe correspondente, detentor de 

acervo técnico, que comprove a execução de serviços e 

características similares a do objeto da presente 

licitação.” 

 

Na oportunidade, com fundamento no §4, do Art. 21 da 

Lei de Licitações, mantenho designada para o próximo dia 

16.04.2019, às 09:00 horas, a sessão para o recebimento dos 

envelopes de proposta de preço e documentos habilitatórios do 

Pregão Presencial nº 013/2019. 

 

 Cumpra-se, Publique-se. 

  

Areia Branca(RN), 12 de abril de 2019. 

 

 

_____________________ 

Antônio Lopes Neto 

CPF - 201.437.024-91 

Pregoeiro Municipal 
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