
 

ILUSTRE SENHOR MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES, DO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº. 008/2019 (PROCESSO Nº. 23122.023458/2018-93), DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. 

 

Ref.:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2019 

PROCESSO Nº. 23122.023458/2018-93 

 

 

Senhor Pregoeiro, 

 

PREVEN MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA., pessoa jurídica 

de direito privado, com sede na Rua Minas Gerais, n. 67-E, Centro, 

Chapecó – SC, telefone 49-3323-1604, devidamente cadastrada no 

CNPJ 14.515.302/0001-07, e-mail juridico@prevenmed.com.br,  vem, 

respeitosamente, através de seu representante legal MARCELO 

KOPSTEIN, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula 

de identidade 4.558.678 e do CPF nº 060.469.039-80 residente e 

domiciliada na Rua Minas Gerais 61-E, Centro, Chapecó-SC, vem 

através deste apresentar com fundamentos no edital do certame 

licitatório, bem como na lei 10.520/02 e também com fundamento no 

artigo 109 parágrafo 3º da lei 8666/93 

 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

   

 



 

A)   Da Legitimidade: 

Consoante previsão expressa do edital, qualquer pessoa 

poderá impugnar este edital, conforme item 20.1 deste edital. 

B)   Da Tempestividade: 

Conforme estipulado no item 20.1 do referido edital, o prazo 

assinalado para tal impugnação é de até 02 (dois) dias úteis antes da data designada 

para abertura da sessão pública. De modo que estamos plenamente contemplados. 

 

C)   Das Razões da Impugnação: 

 

1. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

O motivo pelo qual passamos a impugnar o edital se refere ao item 

12 (doze) que trata sobre a subcontratação do objeto licitatório, conforme segue: 

12 - DA SUBCONTRATAÇÃO  

12.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

De fato, nos termos do artigo 78, inciso VI, da Lei 8.666/93, a 

subcontratação do objeto do certame é motivo que enseja rescisão de eventual contrato 

firmado, sendo, portanto, vedada. 



 

Mas que acaba por se tornar arrazoada pela quantidade de cidades 

pelo qual é abrangido tal certame, que são SÃO JOÃO DEL REI (MG), DIVINÓPOLIS 

(MG), OURO BRANCO (MG) e SETE LAGOAS (MG). Que como podemos no mapa 

abaixo encontram-se em extensa área. 

 

Conforme se percebe a empresa para abarcar todos os campus 

licitados deve conter laboratórios em cada cidade listada, o que acaba por 

praticamente extinguir a concorrência direcionando a referida licitação para poucas, 

senão única, empresas capazes de completar o objeto licitado. 

Além disso, caso o intuito da disposição seja impedir a 

subcontratação, esta pode acabar estabelecendo preferência para o fornecimento do 

objeto licitado a poucos interessados, mesmo que não seja essa sua intenção, uma vez 



 

que apenas determinadas empresas que atuam no mercado não efetuam a 

subcontratação de exames acessórios através de empresas especializadas para tanto, 

ferindo, além disso o princípio da isonomia. 

Como podemos perceber no descritivo do objeto temos exames de 

diferentes especialidades como laboratoriais, oftalmológicos, ginecológicos, medicina 

do trabalho, cardiológicos e radiológicos, impossibilitando empresas que não 

contemplem em seu estabelecimento todas as especialidades necessárias para abranger 

os exames licitados a participar deste certame. Como está claro nos quadros descritivos 

abaixo, são várias as especialidades licitadas. 

 

De tal forma, a presente está violando a própria Lei 8.666/93 – Lei 

de licitações, pois apenas poderia vedar a subcontratação se esta prejudicasse o 

regular cumprimento do contrato. 



 

Inclusive, O TCU – Tribunal de Contas da União traz a baila o 

conceito de subcontratação e manifesta-se a favor de tal instituto, conforme segue: 

Subcontratação consiste na entrega de parte de fornecimento de 

bem, execução de obra ou prestação de serviço a terceiro, 

estranho ao contrato, para que execute em nome do contratado 

item, etapa ou parcela do objeto avençado. E permitido ao 

contratado, pela Lei de Licitações, subcontratar parte do 

objeto. Nada obstante, aceita a subcontratação, deve a 

Administração deve exigir do subcontratado a apresentação dos 

documentos de habilitação requisitados na licitação, 

especialmente quanto a regularidade jurídica, idoneidade fiscal, 

qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e o 

cumprimento do disposto no inciso XXX III do art. 7o da 

Constituição Federal. (Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da 

União. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do 

TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. 

– Brasília : TCU, Secretaria‑Geral da Presidência : Senado 

Federal, Secretaria Especial de Editorial e Publicações, 2010. 

pg.791) 

Vale ressaltar que a subcontratação não necessariamente 

comprometerá com a qualidade da prestação de tais serviços, aquém ainda poderá 

prezar pela celeridade dos resultados dando nítida eficiência quanto ao serviço 

prestado. 

Deste modo pode se perceber que tal imposição de vedação a 

subcontratação aparenta ser desarrazoada, ainda, infringe aos princípios que dirige os  

processos licitatórios. 

Assim, nota-se que a vedação à subcontratação do objeto deste 

certame NÃO É RAZOÁVEL, necessitando de urgente reparo quanto à cláusula doze 

deste edital, sendo a sua total exclusão a medida correta. 



 

Considerando que a licitação e o procedimento licitatório não se 

consubstanciam um fim em si mesmo, a finalidade administrativa, seu mérito, reside 

em garantir ao órgão público o melhor serviço, aliado ao melhor preço, com o fito 

precípuo de se alcançar o interesse público. Portanto, se mantida essa decisão, 

estaremos na contramão do que se propõe, uma vez que a licitação é um meio para se 

alcançar os objetivos da administração, sobretudo o interesse público; 

 

Deste modo, requer:  

a) que seja excluída a cláusula décima segunda do presente edital, 

bem como quaisquer outras referente a subcontratação; 

 

Razões pelas quais deve ser recebida a presente impugnação, e 

provida na sua totalidade. 

Termos em que 

Pede deferimento. 

Chapecó-SC, 7 de março de 2019 

 

 

 

____________________________________________________ 

MARCELO KOPSTEIN - REPRESENTANTE LEGAL 

PREVEN MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA 

CNPJ 14.515.302/0001-07 


