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PROCESSO Nº 145.116/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 032/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº 145.116/2020 - EMSERH  

Impugnante: CIRURMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 

Licitações - e nº 855580 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde para atender 

a demanda do Hospital Adélia Matos Fonseca - Itapecuru-MA, administrado pela EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

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

CIRURMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA devidamente qualificado na peça inicial acostada aos 

autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 032/2021 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 pública estava marcada para o dia 03/03/2021 às 

09h00min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica possa impugnar ou solicitar 

esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe é até às 18h00min do dia 
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24/02/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

24/02/2021, portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

 

Em síntese, a empresa impugnante alega que é ilegal a exigência de especialização 

em clínica médica para o atendimento em clínica geral. Observemos: 

 

Inicialmente, cumpre destacar que esta impugnante comunga dos melhores 

esforços com vistas a promover a escorreita aplicação dos princípios do direito 
público, especialmente quanto a isonomia, legalidade, impessoalidade e 

moralidade nos processos licitatórios. 
Neste sentido, vale ressaltar que no caso em análise o aludido Edital de Licitações 

traz consigo cláusulas que comprometem a ampla competitividade do certame, 

inclusive restringindo o mesmo, devendo ser revistos por esta R. Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares, conforme demonstraremos. 

No item 3.1 do Termo de Referência do Edital, esta EMSERH consiga como pre 
pré-requisito profissional para a atuação na Clínica Geral do Hospital Regional 

Adélia Matos, o certificado de conclusão de residência em Clínica Médica. 
Não obstante, não em sentido contrário ao requerido Edital, o próprio Conselho 

Federal de Medicina, através do Parecer CFM nº 17/04 aduz que, in verbis: 

Os Conselhos Regionais de Medicina não exigem que um médico seja especialista 
para trabalhar em qualquer ramo da Medicina, podendo exercê-la em sua 

plenitude nas mais diversas áreas, desde que se responsabilize por seus atos e, 
segundo a nova Resolução CFM nº 1.701/03, não as propague ou anuncie sem 

realmente estar nelas registrado como especialista. 

Nestes termos, amparada no citado parecer exarado pelo Conselho Federal de 
Medicina, esta impugnante formulou consulta ao CRM/MA, quanto a legalidade 

da exigência de residência em clínica médica para o desempenho de atividade 
na clínica geral. Em resposta a consulta formulada, CRM/MA, se manifestou tal 

qual o Conselho Federal de Medicina, vejamos: 

(...) 
Não há dúvida que diverso Editais têm sido utilizados como salvo-conduto para 

restringir a participação de potenciais interessados no certame, violando o 
caráter competitivo da licitação, em inobservância ao princípio da isonomia e, 

ainda, comprometendo a busca da proposta mais vantajosa para Administração 
Pública, o que de certo não é o caso do Edital desta R. Empresa Maranhense de 

Serviços Hospitalares. 
 

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

impugnação para que o edital seja modificado. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

 

De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido pelas disposições da Lei 

Federal nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH.  
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Cumpre-nos destacar que em razão da natureza do objeto os autos foram remetidos 

ao setor competente, Gerência de Gestão Hospitalar, o qual possui conhecimento técnico a 

respeito do objeto a ser adquirido. Assim, a decisão aqui proferida é fundamentada na 

manifestação do referido setor. 

A Gerência de Gestão Hospitalar, através do Despacho Administrativo colacionado às 

fls. 213/213v, esclareceu os questionamentos suscitados pela empresa CIRURMAR SERVIÇOS 

MÉDICOS LTDA. Observemos: 

 

Considerando o Pedido de impugnação da empresa CIRURMAR SERVIÇOS 

MÉDICOS LTDA, encaminhada pela CSL para Gerência de Gestão Hospitalar, 
através despacho, fls. 212. 

“Irrazoável a exigência da residência em clínica médica no caso sub judice , 
requer-se a readequação do instrumento convocatório, com retirada da cláusula 

restritiva do Edital de Licitação Eletrônica n° 032/2021-CSL/EMSERH, podendo 

tal exigência ser substituída por outra, desde que devidamente justificada, a 
exemplo da comprovação de experiência do profissional” 

 Informamos: 
A empresa CIRURMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA se refere ao Termo de 

Referência, item 3.1 da licitação eletrônica n° 032/2021,  informando que o pré-

requisito trata-se de Clínica Geral, entretanto, o que consta na exigência é 
prestação de serviços especializados em CLÍNICA MÉDICA. 

Em consulta ao parecer do CFM 28/18 os quais tratam do assunto em epígrafe, 
foi observado que deixa claro em suas conclusões que  “Os Conselhos Regionais 

de Medicina não exigem que um médico seja especialista para trabalhar em 
qualquer ramo da medicina, podendo exercê-la em sua plenitude nas mais 

diversas áreas, desde que se responsabilize por seus atos e, seguindo a 

Resolução CFM nº 1.701/03, não as propague ou anuncie sem realmente estar 
nelas registrado como especialista” 

Entretanto, também fica claro, que não há impedimento de exigência da 
especialidade das áreas, em editais, uma vez que trata-se de um “PLUS” do 

conhecimento da medicina. 

“ Parecer CFM n° 28/2018...... Porém, se há o requisito para uma específica 
especialidade médica, requer ainda que o profissional médico detenha o título de 

especialista e determinada área ou a Residência Médica, também registrada no 
Órgão de Classe, consoante os critérios elencados pela Resolução já citada...” 

“...Se o intuito do concurso é contratar médico especialista, a denominação 
deverá ser “clínica médica”.  

Desta forma NÃO ACATAMOS a impugnação proposta pela empresa CIRURMAR 

SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, visto estarmos solicitando serviço em clínica médica 
com especialidade. 

Exposto esclarecimentos, encaminhamos o processo à Comissão Setorial de 
Licitação para proseguimento do pleito. 

 

Verifica-se, portanto, que a Gerência de Gestão Hospitalar, conforme 

manifestação acima, não acatou os pedidos solicitados pela empresa CIRURMAR 

SERVIÇOS MÉDICOS. 
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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 CIRURMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, em razão da sua tempestividade, para 

no MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao pleito formulado. 

Na oportunidade, permanecem inalteradas as cláusulas editalícias, no entanto, a 

data de abertura da Licitação Eletrônica será publicada nos meios oficiais. 

 

São Luís - MA, 30 de março 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 


