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IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 12/2021 
PROCESSO Nº 2021.1.74.23.6 

 
 
DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 
 

A empresa KALIBRAMED ELETROMEDICINA LTDA - ME apresentou 
tempestivamente impugnação ao edital do Pregão Eletrônico Presencial 12/2021, 
solicitando que conste na etapa de habilitação “certidão de registro da empresa 
licitante, dentro do prazo de validade, junto ao CREA Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura, registro do profissional responsável pela execução do 
Serviço no CREA e profissionais legalmente habilitados, com registro no conselho 
regional competente...”, pois segundo alegações da empresa, os serviços que são 
objeto da licitação são regulamentados e fiscalizados pelos órgãos competentes. A 
empresa ainda solicita que os atestados solicitados na fase de habilitação técnica 
deverão ser “certificados pela entidade profissional competente...”. 
 
 
ANÁLISE SOBRE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 11/2021 

 
É entendimento da administração que os serviços que são objeto dessa licitação 

não se enquadram nas alegações feitas pela empresa, por ser tratarem de manutenções 
em equipamentos odontológicos de baixa complexidade e que não apresenta riscos de 
segurança ao corpo técnico e aos pacientes atendidos diariamente nas dependência da 
Clínica do Bloco G. Solicitar registros da empresa e dos profissionais que deverão 
participar do certame, assim como atestados de capacidade técnica acervados pelos 
órgãos competentes, seriam exigências excessiva que comprometeria o princípio da 
ampla disputa e portanto a escolha da proposta mais vantajosa para o erário público. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

Concluindo, somos pelo INDEFERIMENTO da impugnação interposta pela 
empresa KALIBRAMED ELETROMEDICINA LTDA - ME submetendo a matéria à 
apreciação da autoridade competente do edital. 
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DESPACHO DA AUTORIDADE COMPETENTE DE 01/06/2021 
 
DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PREGÃO 12/2021 

 
Após análise das razões apresentas pela empresa impugnante, decido acolher o 

parecer do pregoeiro e, portanto, indefiro a impugnação apresentada pela empresa 
KALIBRAMED ELETROMEDICINA LTDA - ME e mantenho as condições e prazos 
inalterados para a licitação modalidade Pregão Presencial 12/2021. 

 
 
 

São Paulo, 01 de junho de 2021. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Rodney Garcia Rocha 
Autoridade Competente 

Diretor 
Faculdade de Odontologia da USP 


