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Ofício 003/2021 
 

Referente ao Pregão nº 100/2020 e Processo nº 1.723/2020. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.  

 
Impugnante: AUGE CARE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA 

 

Ao (À) Sr.(a) Pregoeiro (a) Divisão de Licitação e Contratos da Secretaria Municipal de Administração, 

 

AUGE CARE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA, com sede na Avenida Conselheiro Antônio Prado, nº 2393 

Pq. Nova Era, Santa Fé do Sul/SP, CEP 15775-000, inscrita no CNPJ Sob o nº. 22.339.230/0001/12 vem, 

respeitosamente, perante V. Sa, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do PREGÃO PRESENCIAL em epígrafe, 

com sustentação no §2° do art. 41 da Lei Federal n." 8.666/1993 - aplicável por força do art. 9° da Lei Federal 

n.º 10.520/2002, pelos fundamentos demonstrados nesta peça.  

 

I - TEMPESTIVIDADE.  

Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado que a data de abertura das 

propostas está prevista para 20 de janeiro de 2021 às 09h00min, tendo sido, portanto, cumprido o prazo 

pretérito de 02 (dois) dias úteis previsto no art. 41, §2.0 da Lei Federal n." 8.666/1993, bem como no item 12, 

subitem 12.1 do Edital do Pregão em comento. 

 II - OBJETO DA LICITAÇÃO. 

 o Pregão Presencial em referência tem por objeto a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE HOME CARE”, a serem fornecidos à Secretaria Municipal de Saúde do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, 

observadas as definições e especificações contidas nos ANEXOS V e VIII.  

A presente impugnação apresenta questões pontuais que viciam o ato convocatório, quer por 

discreparem do rito estabelecido na Lei Federal n.º 8.666/1993 (com alterações posteriores) e na Lei Federal n. 

º 10.520/2002, quer por restringirem a competitividade, condição esta essencial para a validade de qualquer 

procedimento licitatório. Pretende também apontar situações que devem ser esclarecidas, facilitando-se a 

compreensão de determinadas cláusulas e evitando-se interpretações equivocadas.  

Quatro são os fundamentos que justificam a presente impugnação, conforme exposição a seguir.  
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III - FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.  

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE, a serem 

fornecidos à Secretaria Municipal de Saúde do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. 

O objeto do presente instrumento consiste na seleção de proposta para contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de Home Care. Observadas as definições e especificações contidas nos 

ANEXOS V e VIII, ocorre que os anexos não constam quantitativos e descriminações exata de serviços, marca e 

modelo para cada item, tal dificuldade e dúvida gera erro na formulação da proposta tais com: 

 

1. Assistência em Urgência e Emergência 24 hs. (faz necessário o quantitativo mensal para realizar o 

cálculo do item). 

2. Enfermagem vinte e quatro horas. (faz necessário saber qual profissional correto para o 

atendimento, uma vez que devemos respeitar as disciplinas e funções de cada profissional, Auxiliar, Técnico 

e/ou Enfermeiro Graduado) 

3. Oxigenoterapia e acordo com a necessidade Insumos de higienização. (Equipamento que restringe 

sua utilização de acordo com quadro clínico sendo por marca e modelo, fica inexequível a cotação sem saber 

exatamente qual equipamento e insumos será de necessidade do paciente); 

4.  A Composição de um projeto básico e/ou Termo de Referência e a apresentação de uma planilha 

minunciosamente detalhada, onde eles descriminam a realidade da assistência como dados do paciente quadro 

clínico etc.  

 

Tal impugnação segue nos artigos da Lei 8666/93: 

Art. 6o  IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado 

com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição 

dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

 

Art. 7o , § 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 



 

OFÍCIO  
 

Gestão de Contratos 
 

Código do Documento 
GESTÃO DE CONTRATOS 

005 
 

Data da Publicação 
16/03/2020 

Próxima Publicação 
16/03/2021 

 
Versão nº                                                                  

000 
 

Página 3 de 3 

 

Av. Conselheiro Antônio Prado, nº 2393 - Pq. Nova Era Santa Fé do Sul - SP / Cep: 15775-000 Telefone: (17) 3631-1400 
   www.augecare.com.br 

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados 

em participar do processo licitatório; 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 

unitários; 

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes 

de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 

cronograma; 

Art. 7o, § 4o É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços 

sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou 

executivo. 

 

IV - REQUERIMENTOS.  

Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, com a correção necessária 

do ato convocatório para que se afaste qualquer antijuridicidade que possa prejudicar o certame. 

Certo de sua compreensão agradecemos. 

 

 

Santa Fé do Sul, 14 de janeiro 2021. 

Erica Poliana Batista Gullo Yamasita 
Diretora Financeira 

 RG: 40.201.377-3 
 CPF: 369.077.948-02 

 
 
 
 
 
Ao 
Ilmo. Sr.  
Pregoeiro 
Secretaria Municipal de Administração - Divisão de Licitação e Contratos, situada no Paço Municipal  
Rua Coelho Neto, 73 – Vila São Paulo  
Araçatuba/SP 
CEP 16.015-920 


