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PROCESSO Nº 184.467/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 014/2021 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 184.467/2020 - EMSERH  
Impugnante: BIOCENTRO LTDA  
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços laboratoriais 
em análises clínicas para atender as necessidades da Policlínica de Açailândia - MA, 
administrado pela EMSERH, seguindo as especificações em anexo. 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE  

 
Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposta pela 

empresa BIOCENTRO LTDA devidamente qualificado na peça inicial acostada aos 
autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 014/2021 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 eletrônica está marcada para o dia 

18/02/2021 às 08h30min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica 
pudesse impugnar ou solicitar esclarecimento referente ao instrumento convocatório em 
epígrafe é até às 18h00min do dia 11/02/2021, horário em que se encerra o 
expediente da EMSERH. 
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Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi interposta no 
dia 09/02/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do 
pedido. 
 

II – DAS RAZÕES 
 

Em síntese, a empresa impugnante alega que o item 12.3.11 do Edital é 
uma exigência desarrazoada, considerando que não se aplica aos tópicos previstos na 
legislação que tratam da qualificação técnica. Vejamos: 

 

O Item 12.3.11 da Qualificação Técnica coloca como ponto 
imprescindível para Habilitação das concorrentes a seguinte exigência: 

12.3.11. A licitante deverá comprovar o Controle de Qualidade Externo, 
através de Certificado de Proficiência em Ensaios Laboratoriais ou outro 

documento que comprove a participação da licitante no controle 

externo de qualidade expedido por órgão competente e reconhecido 
pelo Ministério da Saúde. A exigência disposta em tal item é 

simplesmente desarrazoada, uma vez que não está prevista nos 
possíveis tópicos de qualificação técnica elencados na Lei de Licitações 

(Lei 8666/93), nem tampouco está nas normas ou diretrizes sanitárias 
vigentes atualmente no país. A sua não-detenção por parte da empresa 

não compromete sua a qualificação como concorrente apta, nem 

tampouco afeta o desempenho na prestação de seus serviços. 
(…) 

A persistência da manutenção do item 12.3.11, além de se mostrar 
ilegal, certamente teria como efeito imediato a restrição do número 

total de participantes nessa concorrência, fato que contribuiria para a 

minorar a ampla concorrência e tornar mais exígua a disputa pela oferta 
mais vantajosa à administração, restringindo sobremaneira o caráter 

competitivo do certame. 
 

Ante o exposto, a impugnante requer que seja conhecida e acolhida a 
presente impugnação para que o item 12.3.11 do edital seja suprimido. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

O presente certame tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços laboratoriais em análises clínicas para atender as 
necessidades da Policlínica de Açailândia - MA, administrado pela EMSERH, seguindo as 
especificações em anexo. 

 

De início, ressalta-se que o presente edital está regido pelas 
disposições da Lei nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da EMSERH, de modo que não se aplica a Lei nº 8.666/93, invocada 
pela empresa impugnante. 

 

Em razão da natureza do objeto, os autos foram remetidos ao setor 
requisitante, Gerência de Gestão Hospitalar, o qual possui conhecimento técnico a 
respeito do objeto a ser adquirido. Assim, a decisão aqui proferida se fundamenta 
na manifestação do referido setor. 

 

No tocante ao questionamento acerca do item 12.3.11 do edital, 
a Gerência de Gestão Hospitalar afirmou o seguinte:  
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Com o crescimento exponencial dos laboratórios de análises clínicas no 
Brasil e no mundo, já é quase que uma prerrogativa para as empresas 

que atuam no ramo a implementação de processos de controles de 
qualidade em suas dinâmicas operacionais. Reforçamos que a 

RDC/ANVISA Nº 302, que dispõe sobre Regulamento Técnico para 

funcionamento de Laboratórios Clínicos, já trata do Controle de 
Qualidade Interno (CQI) e Controle de Qualidade Externo (CQE). Logo, 

as adequações necessárias para as rotinas laboratoriais se fazem 
congruentes nas fases pré-analítica, analítica e pós-analítica de um 

laboratório clínico, muitas empresas do segmento, inclusive, já 

possuem as suas respectivas gerências de qualidade no intuito de 
garantir que os resultados produzidos reflitam de forma responsável, 

fidedigna e consistente, a situação clínica apresentada pelos pacientes, 
assegurando que não representem o resultado de alguma não 

conformidade do processo, uma vez que a informação produzida deve 
satisfazer os critérios laboratoriais de segurança do paciente, 

possibilitando a determinação e a realização correta de diagnóstico, 

tratamento e prognóstico das doenças. Sendo assim, ensaios de 
proficiência bem, como as suas certificações, só corroboram para que 

seja assegurado o acesso a laudos laboratoriais dentro dos padrões 
normatizados e regulamentados. 

 

Por último, informamos que os pedidos suscitados pelo 
impugnante não possuem amparo legal que justifique a modificação do edital.  

 

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 BIOCENTRO LTDA, em razão a sua 
tempestividade, para no MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao pleito formulado. 

 

Na oportunidade, permanecem inalteradas as cláusulas editalícias da 
Licitação Eletrônica nº 014/2021, bem como a data de abertura do certame. 

 

São Luís - MA, 12 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 536 
 
 
De acordo: 

Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 

Mat. 7.327 


