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PROCESSO Nº 120.307/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 229/2020 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 120.307/2020 - EMSERH  

Impugnante: RÓCIO SAÚDE LTDA 

Licitações – e nº: 850831  

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Saúde para atender 

a demanda da POLICLÍNICA COHATRAC, administrada pela EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposta pela empresa RÓCIO 

SAÚDE LTDA devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da 

Licitação Eletrônica nº 229/2020 que objetiva alteração deste.  

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja 

existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifestação tempestiva, a inclusão de 

fundamentação e o pedido de reforma do instrumento convocatório. 

De acordo com o subitem 5.1, 5.1.1 e 5.2 do Edital, os pedidos de impugnação 

referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a Comissão de Licitação e/ou Agente de 

Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

Dessa forma, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH no §3º do 

art. 65 assim disciplinou: 

 
Art. 65. (omissis) 

§3° Decairá do direito de impugnar ou solicitar esclarecimentos nos termos do 

edital de licitação perante a EMSERH, o licitante que não o fizer até o 5º (quinto) 
dia útil que anteceder a abertura da licitação, apontando as falhas ou 

irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que a comunicação não 
terá efeito de recurso. 

 

No mesmo sentido, dispõe o subitem 5.1 do instrumento convocatório impugnado, 

senão vejamos:  

 

5.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar ou 

solicitar esclarecimentos ao Edital de licitação, por irregularidade, protocolizando 
o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da 

licitação, devendo a EMSERH julgar e responder à impugnação, em até 03 (três) 
dias úteis antes da realização da sessão. 

 

A data de abertura da sessão pública está marcada para o dia 18/01/2021 às 

09h00min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica possa impugnar ou solicitar 
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esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe é até às 18h00min do dia 

11/01/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi encaminhada no dia 

11/01/2021, portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

 

A empresa impugnante alega que a exigência de documentação antes da assinatura 

do contrato, afronta a lei nº 8.666/92, assim como o princípio da legalidade e da competitividade. 

Vejamos: 

 

Notadamente, o processo licitatório tem entre suas finalidades a proposta mais 
vantajosa para a Administração e proporcionar um elevado nível de 

competitividade e igualdade de tratamento entre os participantes do certame, de 
forma a garantir o cumprimento dos princípios constitucionais da eficiência e 

isonomia, consoante art. 37 da Constituição Federal. Mas não é o que se verifica 
no caso em análise. 

O edital prevê que a Licitante deverá apresentar como prova de qualificação 

técnica, documentos da equipe para execução dos serviços licitados, como 
condição para assinatura do contrato: 17. DA CONTRATAÇÃO 17.1. Homologado 

o resultado da licitação, a EMSERH convocará o licitante vencedor para, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para assinar o Instrumento Contratual (Anexo IV), sob 

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

Item 23 deste Edital; (...) 17.11. No ato da assinatura do contrato, a adjudicatária 
deverá apresentar os seguintes documentos: a) Relação Nominal dos 

profissionais que atuarão na prestação dos serviços, conforme Anexo I-A do 
Termo de Referência – Anexo I do edital. b) Declaração de Anuência dos 

profissionais que atuarão na prestação dos serviços, conforme Anexo I-B do 

Termo de Referência – Anexo I do edital. c) Comprovante de REGISTRO ou 
INSCRIÇÃO no Conselho Regional de Medicina competente dos profissionais que 

atuarão na prestação dos serviços. d) Certificado de Conclusão de Residência 
reconhecido pela CNRM ou Título de especialista reconhecido pela AMB e 

registrado no CRM dos profissionais que atuarão na prestação dos serviços, de 
acordo com os pré-requisitos constantes no subitem 3.1 do Termo de Referência 

– Anexo I do edital. 

Com o máximo respeito, mas é irregular o item do edital que determina que antes 
do início da execução de serviços e em um prazo tão curto (apenas 5 dias 

contados da convocação), o licitante apresente documentos que demonstrem a 
comprovação do corpo clinico para execução dos serviços como documento de 

qualificação técnica a ser entregue no ato de assinatura do contrato. Ocorre que 

os documentos exigidos pelo edital, extrapolam os limites instituídos pelo artigo 
31, da Lei Federal nº 8.666/93, que não abre margem para que seja requisitado 

das empresas rol de profissionais que serão alocados na prestação de serviços, 
nessa fase do certame, devendo esta exigência ser positivada na fase de início 

de execução dos serviços. Com o máximo respeito, mas a disponibilidade do 
quadro de pessoas que vão atuar nos serviços deve ser exigida quando do início 

da execução dos serviços e não em momento anterior, uma vez que o prazo 

entre a adjudicação do certame e a assinatura do contrato é ínfimo. 
Desse modo, tanto no que se refere a entrega de documentos no momento de 
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assinatura do contrato, tratam-se de exigências que não atendem a legalidade, 

razoabilidade e a busca pela proposta mais vantajosa, que é o objetivo do 
processo licitatório. A inserção da referida cláusula no Edital, fere profundamente 

os princípios da legalidade, isonomia, transparência, impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, uma vez 
que determina implicitamente que os interessados tenham fixado profissionais 

para sua execução muito antes de saber se será contratada para execução dos 
serviços. Como é de conhecimento, o procedimento licitatório visa selecionar, 

principalmente, a proposta mais vantajosa para Administração Pública. O 

instrumento editalício deverá preservar rigidez dos preceitos estabelecidos na 
Constituição Federal, como também, em especial, na Lei nº 8.666/93, que norteia 

as normas gerais da licitação. Por isso, tem-se que a Administração não poderá 
violar os princípios da legalidade, razoabilidade e da isonomia. Neste sentido, o 

interesse público se faz satisfeito na medida em que a ampliação da competição 

propicia ao ente público a obtenção da melhor/menor proposta, tendo em vista 
os dispositivos legais expressos no Artigo 3º da Lei 8.666/1993. 

Ao analisar também o artigo 30 da Lei 8666/93, Marçal Justen Filho, em sua obra 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, página 196, chegou 

à seguinte conclusão: ‘A Lei n.º 8.666/93 disciplinou de modo minucioso a 
matéria da qualificação técnica. Um dos caracteres mais marcantes da Lei n.º 

8.666 foi a redução da margem de liberdade da Administração Pública nesse 

campo e a limitação do âmbito das exigências. Buscou evitar que exigências 
formais e desnecessárias acerca da qualificação técnica constituam-se em 

instrumentos de indevida restrição à liberdade de participação em licitação. O 
objetivo é eliminar distorções ocorridas no sistema anterior, em que os requisitos 

de qualificação técnica acabavam por inviabilizar o acesso de muitas empresas à 

licitação. Isso não significa substituir uma distorção por outra. A legislação 
vigente não proíbe as exigências de qualificação técnica, mas reprime exigências 

desnecessárias ou meramente formais”. 
Por isso, a exigência de apresentação de documentos previstos no edital como 

condição para assinatura do contrato, que somente poderiam ser exigidos 
quando do início da execução dos serviços restringe a participação de um maior 

número de empresas, uma vez que, não se trata de documento indispensável 

para comprovar a habilitação jurídica da empresa para esta fase do certame, de 
tal sorte que sua inclusão como condição para participar diminui o número de 

possíveis participantes no certame. Cediço que é dever da Administração exigir 
na licitação aquela documentação indispensável para execução do contrato e o 

que for fundamental para verificar a idoneidade e a capacidade das licitantes, 

relegando-se a requisição de documentos para cada fase do certame, de acordo 
com a necessidade da Administração. Por isso, tal exigência acaba por transmitir 

intenção de restrição e, quiçá, direcionamento, ainda que involuntário, do objeto 
licitado a empresa locais e ao atual fornecedor dos serviços. A propósito, a 

matéria há muito se encontra sumulada pelo Tribunal de Contas da União, 
conforme enunciado da Súmula/TCU nº 272, dispõe que: “No edital de licitação, 

é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação 

técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que 
não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato”. Portanto, a 

entrega de documentos como diplomas, certificações de especialidades dos 
profissionais e comprovação de vínculo empregatício dos médicos, não deve ser 

na etapa de habilitação, mas sim, no momento de assunção dos serviços pela 

empresa vencedora do certame. Cabe destacar que embora a Lei Geral de 
Licitações, em seu artigo 30, ao tratar dos documentos aptos a demonstrar a 

qualificação técnica, descreve especificamente em seu inciso I, que pode ser 
exigido dos licitantes a comprovação de registro ou inscrição na entidade 

profissional competente, justamente para resguardar a fiscalização do serviço a 

ser licitado, tal dispositivo não autoriza que sejam feitas restrições de forma a 
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afunilar a contratação apenas para empresas que possam apresentar esse 

documento na fase habilitatória. 
Ao definir um rol dos elementos constitutivos da habilitação da licitante, a Lei 

não deixou margem para que fossem feitas exigências restritivas e ilegais, como 

no presente caso, que a Administração exige que as empresas já tenham 
documentos do corpo clinico que vai executar os serviços muito antes de saber 

quem é o vencedor do certame. Sendo assim, se não há imposição legal ou 
justificativa técnica que deem amparo à exigência, realizá-la afrontará ao 

princípio da legalidade, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (Art. 5º, inc. II, da Constituição 
Federal). Nesse sentido, tais exigências somente podem ser consideradas como 

legais para qualquer licitante a partir do momento em que se tem na qualidade 
de contratada pela Administração, já que não se pode exigir de qualquer licitante 

que incorra em custos desnecessários, como condição ínsita para participação na 

licitação, sob pena de afronta ao princípio da competitividade e, via de 
consequência, caracterizar-se como exigência ilegal. Portanto, necessário se faz 

a alteração do descritivo do Edital, para retificação da exigência de apresentação 
de documentos dos profissionais médicos, determinando que a apresentação 

desses documentos seja feita no momento de assunção dos serviços, 
concedendo a futura contratada um prazo maior para cumprimento desta 

obrigação, o que indubitavelmente trará maior competitividade entre os possíveis 

licitantes para fornecer o serviço almejado, assim como uma contratação mais 
vantajosa para a Administração com maior controle dos gastos, respeitando os 

clamores do Interesse Público. 
 

Ante o exposto, a impugnante requer que seja conhecida e acolhida a presente 

impugnação para que o edital seja alterado. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

 

A princípio, é imperiosa a observação do mandamento constitucional presente no art. 

37, XXI da Carta Magna determinando que as contratações realizadas pela Administração Pública, 

salvo em casos específicos em lei, serão precedidas de certame licitatório que assegure a 

igualdade de condições a todos os concorrentes e proporcionará melhores condições possíveis ao 

ente contratante e que, no caso em apreço, há de ser regulamentada pela Lei 13.303/2016 

cumulada com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. 

De outra feita, a Lei Federal nº 13.303/2016, que regulamenta o estatuto jurídico das 

empresas estatais, tem como objetivo simplificar o processo licitatório e garantir celeridade às 

contratações pelas Entidades da Administração Pública de Direito Privado, retirando tais 

situações da cobertura da Lei Geral de Licitações (Lei 8.666/93). 

É cediça a aplicação da Lei 13.303/2016 como regulamentadora da 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, conforme disposição 

expressa no art. 1º deste diploma legal, tendo em vista se tratar de empresa pública 

(dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e 
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com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pelo Estado). 

Neste interim cabe destacar o que estabelece os seus arts. 28 e 31 in verbis: 

 

Art. 28.  Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às 
empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia 

e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos 

integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas 
a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens, 

serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as hipóteses 
previstas nos arts. 29 e 30. 

Art. 31.  As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas 
e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta 

mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar 

operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo 
observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do 
desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento 

convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. 
 

Destaca-se, em síntese, que a Lei nº 8.666/93, não é mais aplicável no 

âmbito da EMSERH, razão pela qual não há amparo legal na solicitação da empresa 

impugnante, haja vista que o prazo de 5 (cinco) dias úteis decorre de previsão no 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. 

Por sua vez, nos termos do art. 187 do RILC/EMSERH, a EMSERH convocará 

o licitante vencedor para assinatura do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

sob pena de decair o direito à contratação, podendo este ser prorrogado 1 (uma) vez, 

por igual período, quando solicitado pela parte e desde que haja motivo justificado 

aceito pela EMSERH. Observemos: 

 
Art. 187. A EMSERH convocará o licitante vencedor ou o futuro contratado para 

assinar o termo de contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das penalidades previstas no 
art. 213 deste Regulamento. 

§1° O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, 
quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 

justificado aceito pela EMSERH. 

 
Cabe ressaltar, que os processos de contratações de serviços médicos no âmbito da 

EMSERH têm tido sucesso, ao passo que não houve nenhum questionamento acerca do prazo de 

5 (cinco) dias úteis. 

Diante do exposto, as alegações invocadas pela empresa impugnante não merecem 

prosperar por falta de amparo legal, ao passo que resta esclarecido que a exigência dos 

documentos solicitados no ato da assinatura do contrato não fere os princípios das 

contratações públicas. 
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IV – CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em estrita observância 

aos princípios que regem os procedimentos licitatórios, CONHEÇO a impugnação apresentada 

pela empresa RÓCIO SAÚDE LTDA, em razão da sua tempestividade, para no MÉRITO, 

NEGAR PROVIMENTO ao pleito formulado. 

Na oportunidade, permanecem inalteradas as cláusulas editalícias, bem como a data 

de abertura da Licitação Eletrônica nº 229/2020. 

 

São Luís - MA, 12 de janeiro de 2021. 

 
Igor Manoel Sousa Rocha 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Mat. 515 

 
 
De acordo: 
 
Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 
Mat. 7.327 


