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DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 

 

 

Seleção de Fornecedores 

Coleta de Preços nº 015/2021 – Processo ASF nº 060/2021 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

TRANSPORTE INTER - HOSPITALAR TERRESTRE EFETUADO EM AMBULÂNCIAS DE 

SUPORTE AVANÇADO (UTI – TIPO “D”), SUPORTE BÁSICO (TIPO “B”) E REMOÇÕES 

AVULSAS, PARA ATENDIMENTO EM UNIDADES DE SAÚDE ADMINISTRADAS PELA 

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 

Ref.: Impugnação ao Edital apresentada pela empresa MEDICAR EMERGÊNCIAS 

MÉDICAS SÃO PAULO LTDA.  

 

 Trata-se de impugnação apresentada pela empresa MEDICAR EMERGÊNCIAS 

MÉDICAS SÃO PAULO LTDA. (doravante designada “IMPUGNANTE”). em face do edital 

publicado no site da ASF. 

 

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE 
 

Em sede de admissibilidade, foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, 

interesse processual, fundamentação e tempestividade.  

 

DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA  

 

 A Impugnante apresentou em suas razões que as exigências de prazos para início 

de serviços e de apresentação de relação de documentos e profissionais para a execução 

do contrato são, em seu entendimento, restritivas à ampla concorrência em razão de que 

seria impossível para empresas que já não atendam a instituição conseguir cumprir com  

o prazo de apresentação dos veículos na forma exigida do edital. Consequentemente ao 

prazo de apresentação dos veículos, a empresa alega que os documentos exigidos quando 

da assinatura do contrato, por serem intrinsicamente ligados aos carros não saõ passíveis 

de obtenção neste momento, mas sim após a regularização dos veículos quando de sua 

apresentação no início dos serviços. 

Requer, portanto, a dilação de prazo para até 90 (noventa) dias a partr da solicitação e a 

apresentação de documentos técnicos sobre os veículos e profissinais antes do início dos 

serviços de acordo com a relação de carros solicitados. 
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 A Associação Saúde da Família é uma instituição de natureza privada, sem fins 

lucrativos, que é qualificada como Organização Social, detentora de Contratos de Gestão 

com a Prefeitura do Município de São Paulo.  

 Diante destas condições, a instiuição está atrelada à lesgislação específica, 

consisamente, para as questões levantadas neste ato, impende esclarecer que a 

IMPUGNADA não está adstrita ao cumprimento da Lei de Licitações (Lei Federal 8.666/93) 

para suas contratações e, consequentemente, não é afetada pelas Leis e Decretos que 

regem a Administração Pública em seus processamentos, porquanto possui regulamento 

próprio, qual seja, Regulamento para Compras e Contratações de Obras e Serviços, que 

pode ser verificada o endereço eletrônico da instituição: www.saudedafamilia.org. 

 Diante das alegações da IMPUGNANTE, mencionadas na síntese desta resposta, 

foram verificadas e analisadas pela área técnica da instituição em conformidade com as 

legislações aplicáveis ao caso. 

 Na esteira das exigências efetuadas pela IMPUGNADA no ato convocatório, além da 

condição supramencionada quanto à natureza desta instiuição é preciso ressaltar que a 

instituição possui a liberdade de busca da melhor oferta, a qual é composta por diversos 

fatores como preço, segurança na contratação, credibilidade da empresa a ser contratada. 

 Diante disto, como bem assentado pela IMPUGNANTE, para estabelecimento dos 

critérios de concorrência a Associação Saúde da Família pode exigir o cumprimento de 

execução de seus serviços de forma que lhe atenda e atenda às suas pretensões para os 

locais onde se destina a contratação. Esta, inclusive é a prerrogativa da instituição, além 

de sua natureza privada, também em razão de sua qualificação como Organização Social. 

 A possibilidade de exigir e buscar a garantia de segurança em suas pretensas 

contratações com independência é matéria pacificada no Supremo Tribunal Federal, já 

explanada em diversas oportunidades em instrumentos de resposta de impugnações e 

recursos, in verbis: 

 

“As Organizações Sociais, portanto, traduzem um modelo 

de parceria entre o Estado e a sociedade para a consecução 

de interesses públicos comuns, com ampla participação da 

comunidade. De produtor direto de bens e serviços públicos 

o Estado passa a constituir o fomentador das atividades 

publicizadas, exercendo, ainda, um controle estratégico de 

resultados dessas atividades. O contrato de gestão constitui 

o instrumento de fixação e controle de metas de 

desempenho que assegurem a qualidade e a efetividade 

dos serviços prestados à sociedade. Ademais, as 

Organizações Sociais podem assimilar características 

http://www.saudedafamilia.org/
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de gestão cada vez mais próximas das praticadas no 

setor privado, o que deverá representar, entre outras 

vantagens: a contratação de pessoal nas condições 

de mercado; a adoção de normas próprias para 

compras e contratos; ampla flexibilidade na execução 

do seu orçamento.1” (GRIFO NOSSO) 

  

Diante disto a ASF verificou a pertinência de tais exigências e entendeu, em 

conformidade com as consultas que efetuou, conjugada com sua discricionariedade e 

liberalidade de alcançar melhor oferta e segurança nas sua contratações, em confronto 

com os apontamentos da IMPUGNANTE, que os prazos e forma de apresentação de 

documentos dos veículos podem ser de fato melhorados a fim de ampliar tanto a 

concorrência como possibilitar à empresa eventualmente contratada o correto 

cumprimento dos requisitos contratuais dispostos.  

Ou seja, a alteração do prazo para entrega dos veículos dará aos participantes maior 

vantagem e possibilidade de atendimento do contrato. Já a apresentação da relação de 

documentos pertinentes ao veículo e à execução das remoções pode ser obtida antes da 

prestação dos serviços de cada requisição para preenchimento dos postos através da 

ordem de serviços. 

  Diante do exposto, vistos os pedidos e motivações da impugnante, dá-se 

conhecimento da impugnação e acolhida, decidindo-se pela retificação dos itens 

concernentes execução do contrato com as adequações necessárias a melhor esclarecer 

os requisitos a serem cumpridos. 

 

Isabel de Campos  

Gerência Corporativa Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Voto do Ministro Gilmar Mendes na ADI 1923 MC – Rel. Min. Ilmar Galvão – Rel. para Acórdão Min. Eros Grau – Plenário – Julgamento em 1/8/2007 


