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PROAD N. 3364/2022 
Pregão Eletrônico nº 25/2022 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de exames oftalmológicos e 
mamografia contidos no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), bem 
como para avaliação oftalmológica em agentes de polícia judicial, em virtude da concessão da 
Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), conforme especificações constantes neste 
Edital e seus anexos. 
 
ASSUNTO: Decisão do Pregoeiro às alegações da intenção de recurso interposto no âmbito do 
Pregão Eletrônico nº 25/2022. 
 
1. Trata-se da análise da intenção de recurso apresentada pela empresa TB DA SILVA SERVICOS 
ESPECIALIZADOS EM SAUDE INTEGRATIVA LTDA, CNJP:35.982.535/0001-90, contra a 
decisão praticada pelo Pregoeiro que inabilitou a Recorrente por não atender as condições de 
qualificação técnica exigida no item 9.11.1.1 do edital. 

 
I- DA TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS 
 
2. A intenção de recurso é tempestiva, pois apresentada dentro do prazo concedido pelo pregoeiro 

durante a sessão pública, conforme o item 10.4 do Edital e o disposto no Art. 44 do Decreto nº 

10.024/2019. 

 

3. A intenção de recurso foi admitida pelo pregoeiro, sem análise de mérito e em respeito aos 

princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 

 

4. Por conseguinte foi concedido à recorrente, por meio do sistema COMPRASGOV, o prazo de três 

dias para apresentação das razões do recurso em conformidade ao inciso XVIII, do artigo 4º, da Lei 

nº 10.520/2002 e o parágrafo 1º, artigo 44, do Decreto nº 10.024/2019. 

 

5. O prazo de três dias teve início em 04 de outubro de 2022, contados a partir do encerramento da 

sessão pública (17:40 horas do dia 04/10/2022), tendo sido encerrado às 23:59 do dia 07/10/2022, 

sem que o licitante TB DA SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE 
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INTEGRATIVA LTDA tenha enviado por meio do sistema as razões recursais, conforme atesta o 

comprovante juntado ao PROAD, doc. 138. 

 
II – DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS 
 
6. Nenhum dos licitantes apresentaram contrarrazões, conforme atesta o comprovante juntado ao 

PROAD, doc. 138. 

 
III– DA ANÁLISE DO PREGOEIRO  

 

7. Imperioso ressaltar que todos os julgados da administração pública estão embasados nos 

princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, conforme segue:  

(...), 

“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.” 

(grifos nossos) 

 

8. Dito isso, passa-se a análise do mérito das alegações apresentadas na intenção de recurso 

interposto pela empresa TB DA SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE 

INTEGRATIVA LTDA. 

 

9. Compulsando os autos, resta evidente que o licitante acima mencionado deixou de apresentar as 

RAZÕES RECURSAIS de fato e de direito para ver sua pretensão acolhida pela Administração, 

dificultando a análise dos motivos alegados na intenção recursal motivada em 04/10/2022. 
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10. Em razão da não apresentação das RAZÕES RECURSAIS a avaliação será adstrita 

exclusivamente às razões apresentadas na Intenção de Recurso, em respeito à garantia do 

contraditório, ampla defesa e do princípio da autotutela. 

 

11. Importante ressaltar que, não é cabível nesse momento a apresentação de novos razões ou 

argumentos não submetidos à análise da Administração, pois franqueada a oportunidade à licitante 

TB DA SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE INTEGRATIVA LTDA de 

apresentar todos os argumentos que entendia cabíveis, porém abriu mão de tal faculdade legal, não 

podendo alegar eventual prejuízo à sua pretensão, ainda mais pelo fato da Administração estar 

analisando as alegações expostas na intenção de recurso. 

 

12. Abaixo, colaciono, a intenção de recurso da recorrente: 

 

"Entro com o recurso do Alvará Sanitário. O nosso já está para sair. Caso o 

senhor autorize posso está colocando os das clínicas credenciadas". 

 

13. Passo à análise, separadamente, das duas alegações da recorrente: 

 

a) Alega a recorrente que o Alvará Sanitário está preste a ser emitido. O licitante se refere à 

documentação técnica exigida no item 9.11.1.1 do edital. 

 

14. A alegação não encontra guarida no instrumento convocatório do Edital do Pregão Eletrônico nº 

25/2022 para a devida habilitação da concorrente, senão vejamos: 

 

15. O Edital dispõe no item 9.11.1.1 a exigência documental de qualificação técnica, qual seja:  

 

“Alvará sanitário vigente, emitido pela autoridade municipal, estadual ou 

federal competente, com indicação do Responsável Técnico". 

. 
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16. Ocorre que, a empresa TB DA SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE 

INTEGRATIVA LTDA apresentou como documento de habilitação técnica "COMPROVANTE 

DE ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO junto à Prefeitura 

Municipal do Natal demonstrando que requereu o ALVARÁ SANITÁRIO DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE. Tal requerimento e/ou protocolo não tem o condão de substituir o documento técnico 

"ALVARÁ SANITÁRIO" exigido no item 9.11.1.1 do edital e, caso viesse ser aceito como 

documento hábil afrontaria a regra estabelecida do item 9.11.2 do Edital, que assim dispõe: 

 

"9.11.2 Não serão aceitos protocolos de solicitação de emissão de 

documentos em substituição aos exigidos neste Edital". 

 

17. Portanto, o que este Pregoeiro fez foi apenas aplicar durante a fase de julgamento da habilitação 

as regras estabelecidas no Edital para todas as concorrentes, em estrita conformidade com o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

     

18. Passo à análise, da segunda alegação da recorrente: “Caso o senhor autorize posso está 

colocando os das clínicas credenciadas". 

 

b) Alega a recorrente que, havendo autorização do Pregoeiro, poderá enviar documentação técnica 

das clínicas credenciadas. 

 

19. Primeiramente, há que se destacar que o rol dos documentos exigidos no item 9.11 do Edital 

devem ser apresentados por todos os licitantes que enviaram as propostas de preços e participaram 

da fase de lances do Pregão.  

 

20. Em segundo lugar, ressalto que a apresentação da documentação técnica vinculada a rede das 

clínicas credenciadas pela partícipe para a realização dos exames médicos na cidade de Maceió não 

significa que a licitante está apta a atender o item 9.11.1.1 do Edital, visto que se trata de documento 
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condicional para habilitação das concorrentes do certame licitatório. 

 

21. É importante esclarecer que o Pregoeiro e Equipe de Apoio, ao analisar os documentos de 

habilitação das concorrentes, devem se pautar pelos princípios aplicados à Administração Pública, 

neste caso, em especial os da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia, da 

razoabilidade, da proporcionalidade, da ampliação da disputa e do julgamento objetivo.  

 

22. As regras e exigências estabelecidas no certame vinculam não só os licitantes, mas também a 

Administração Pública. Esta norma-princípio encontra-se disposta no art. 41, caput, da Lei Nº 

8.666/93: 

"Art. 41- A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada." 

 

23. Diz-se por isso que o edital se torna lei entre as partes, e este, por sua vez, somente é publicado 

após o devido processo administrativo que o justifica e o autoriza. Deste modo, a regra que se impõe 

é que a realização da licitação deve ser precedida de um processo administrativo que a justifique e a 

autorize, somente após deve ser publicado o edital, que não poderá sofrer alterações após a 

publicação, salvo se assim exigir o interesse público, devendo atentar a todos os esclarecimentos, 

avisos e informações concedidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

 

24. Conforme a norma citada e os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, 

moralidade, impessoalidade administrava e segurança jurídica, vê-se que não merece prosperar as 

alegações da Recorrente, pois se trata de motivo para sua inabilitação. 

 

IV- DA DECISÃO 

 

25. Por todo exposto, com fulcro no art. 17, inciso VII, do Decreto nº 10.024/2019, sem nada mais 

evocar, CONHEÇO as alegações da Intenção do Recurso Administrativo interposto pela TB DA 

SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE INTEGRATIVA LTDA no processo 
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licitatório referente ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 25/2022 e, no mérito, NEGO 

PROVIMENTO, mantendo a sua inabilitação por não atender à exigência estabelecida do item 

9.11.1.1 do Edital. 

 

À consideração da autoridade competente. 

Encaminhe-se a decisão para análise e deliberação da Exmo. Desembargador Presidente, deste 

Regional. 

 

Maceió, 14 de outubro de 2022. 

 

Neivaldo Tenório de Lima 

Pregoeiro 
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