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2. Das razões do Pedido de Esclarecimentos. 2.1. Da flagrante 
omissão dos critérios de qualificação técnica estabelecidos no item 5 
do Termo de Referência. Como certamente é de conhecimento, o 
Edital Convocatório pretende promover certame para a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de 
assessoramento, faturamento e de auditoria médico-hospitalar e 
paramédica, sem mão de obra exclusiva, destinada ao Programa de 
Assistência à Saúde do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, 
na forma, quantidades e especificações constantes do Anexo I (Termo 
de Referência e anexos) e demais regras estabelecidas no 
instrumento editalício. Assim, pelo item 5 do Termo de Referência, 
Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2019, a Administração 
Pública estabeleceu os critérios de qualificação técnica a serem 
observados pelas licitantes, a saber: 5– CRITÉRIOS DE 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Para fins de comprovação da qualificação 
técnica, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 5.1 –
Apresentar 1 (um) ou mais atestados de capacitação técnica 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que a Licitante: I – Executa ou executou 
satisfatoriamente serviços de auditoria médica e faturamento médico-
hospitalar. II - Possui experiências pertinentes e compatíveis com o 
objeto desta licitação, em serviços prestados à pessoa jurídica que 
possuam planos de saúde com total mínimo de 763 (setecentos e 
sessenta e três) vidas, em conformidade com o que dispõe o Acórdão 
2394/2007 – Plenário – TCU. III - A Licitante deverá comprovar que 
possui no corpo técnico, os seguintes profissionais: A– médicos 
auditores; B - enfermeiros auditores; C – fisioterapeutas IV - O corpo 
técnico deve comprovar o exercício profissional mediante 
apresentação de: A – Contrato social, se sócio da empresa, ou; B –
Carteira de trabalho ou contrato de trabalho, ou; C – Certidão de 
registro da licitante no respectivo Conselho Regional, se nela constar 
o nome do profissional indicado, ou; D – Contrato de prestação de 
serviços regido pela legislação civil comum ou; E – Outro documento 
que venha a comprovar a vinculação entre o profissional e a 
empresa. Todavia, quando da análise do item 5 do Termo de 
Referência, resta evidente a omissão quanto às exigências de corpo 
técnico, porquanto o inciso III e suas alíneas não destaca 



quantitativos dos profissionais exigidos, perfazendo confusa a 
interpretação do que necessita a administração, tendo em vista que 
somente consta que a licitante deverá comprovar que possui 
“médicos auditores”, “enfermeiros auditores” e “fisioterapeutas”, sem 
esclarecer se é necessário compor vasto quadro de profissionais, pela 
ausência de quantitativos no dispositivo. Dessa forma, questiona-se: 
Quantos profissionais deverão ser disponibilizados pelas licitantes? A 
comprovação de corpo técnico sobre 02 (dois) profissionais de cada 
uma das profissões exigidas no item atenderá à exigência de 
qualificação técnica, atendendo às necessidades da Administração? 3. 
Dos pedidos. Diante do exposto, a Murta Gestão e Auditoria em 
Sistema de Saúde Ltda – EPP vem requerer que sejam apresentados 
esclarecimentos referentes à disposição do Edital acima apontada, a 
fim de evitar controvérsias sobre o procedimento de pré-seleção a ser 
adotado na execução do contrato pretendido, e, em caso de 
equívoco, que a republicação do Edital com as devidas correções e a 
designação de nova data para realização da Sessão Pública, em 
conformidade com a legislação pátria. 
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A demanda presente nos “critérios de qualificação técnica” almeja a 
primazia da continuidade do serviço, sendo desarrazoada a exigência 
de vasto quadro de profissionais de cada área, qual seja, Médicos 
auditores, enfermeiros auditores e fisioterapeutas. A Coordenadoria 
de Assistência Médica e Social - CAMS assim se manifestou sobre o 
pedido de esclarecimento suscitado pela empresa MURTA GESTÃO E 
AUDITORIA EM SISTEMA DE SAUDE LTDA EPP: “Empresa deve contar 
com o quantitativo mínimo de dois profissionais auditores médicos, 
dois profissionais auditores enfermeiros, dois profissionais auditores 
fisioterapeutas.” Destarte, a comprovação de 2 (dois) ou mais 
profissionais de cada área atenderá as necessidades da 
Administração. 

 
 


