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PROCESSO Nº 6.155/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 041/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº 6.155/2021 - EMSERH  

Impugnante: BIOCENTRO LTDA 

Licitações - e nº 856297 

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

a demanda das UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO INTERIOR DO ESTADO – Coroatá, 

Codó, Imperatriz. 

 

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 041/2021 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 está marcada para o dia 08/03/2021 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 

01/03/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

15/02/2021, portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

 

Em síntese, a empresa impugnante alega que o edital não prevê a exigência de 

Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária Municipal, Alvará de Funcionamento emitido 

pela Prefeitura, Inscrição do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde). Vejamos: 

 

A empresa BIOCENTRO-EPP, na análise dos tópicos listados para a HABILITAÇÃO 
das empresas, no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA exigida dos concorrentes 

pelo aludido Edital do presente certame, pôde perceber a ausência da inclusão 
de alguns itens imprescindíveis, considerados até mesmo como requisitos básicos 

e essenciais exigidos pela legislação pátria para que empresas médicas possam 
exercer regularmente suas atividades e estejam aptas, por consequência, a 

estabelecer qualquer tipo de contrato com entes ou autarquias públicas. 

Passamos, pois, sucintamente a listar tais itens: a) Licença de Funcionamento da 
Vigilância Sanitária Municipal: O Licenciamento Sanitário, conforme a RDC 

207/2018, é o “ato legal que permite o funcionamento de estabelecimentos, 
constatada sua conformidade com requisitos legais e regulamentares”. 

Mandatória é, pois, por parte de qualquer empresa médica, a manutenção da 

regularidade dos seus alvarás da vigilância sanitária municipal e estadual para 
poder estar funcionando em conformidade com as normas reguladoras vigentes. 

b) Alvará de Funcionamento em plena validade – Prefeitura: Todo 
estabelecimento, seja comercial, industrial ou de prestação de serviços, precisa 

de uma prévia licença do Município onde encontra-se estabelecida para poder 

exercer suas atividades. Assim sendo, O Alvará de Funcionamento é o documento 
responsável por permitir e legalizar a operação de toda e qualquer empresa nos 

moldes dos acima citados, conforme estabelece o decreto Nº 7240, de 1º de 
novembro de 1967. 

c) Inscrição no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde): A 
manutenção dos dados cadastrais das empresas torna-se obrigatório para todos 

os estabelecimentos de saúde, conforme portaria Nº 1.646 / 2015, a qual reza 

em seu artigo quarto: Art. 4º - O cadastramento e a manutenção dos dados 
cadastrais no CNES são obrigatórios para que todo e qualquer estabelecimento 

de saúde possa funcionar em território nacional, devendo preceder aos 
licenciamentos necessários ao exercício de suas atividades, bem como às suas 

renovações. O CNES, sendo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, 

refere-se a um documento com a finalidade de identificar se todos os dados das 
empresas que prestam serviços à saúde estão de acordo com as normas básicas 

para seu exercício, além de constar também os profissionais que realizam os 
devidos procedimentos. 
 

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

impugnação para que o edital seja alterado totalmente. 
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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.  

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. 121/121v, esclareceu os questionamentos suscitados pela empresa BIOCENTRO LTDA. 

Observemos: 

 

Após análise dos questionamentos, NÃO ACATAMOS as observações feitas pela 
Licitante, em relação à inclusão de documentação para habilitação das empresas 

licitantes, a seguir: 
a) LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA)- 

NÃO ACATAMOS a inclusão do item como condição para habilitação técnica, visto 
que o serviço será prestado dentro do estabelecimento de saúde, não sendo 

necessário estabelecimento com licença de funcionamento; 

b) ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO-prefeitura- NÃO ACATAMOS a inclusão do 
item como condição para habilitação técnica, visto que o serviço será prestado 

dentro do estabelecimento de saúde, não sendo necessário estabelecimento no 
município onde será prestado os serviços; 

c) Inscrição no CNES (cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) – 

NÃO ACATAMOS. A portaria 1.646/2015 constitui o CNES, e preconiza a 
obrigatoriedade do cadastro no seu Art. 4. 

“Art. 4º O cadastramento e a manutenção dos dados cadastrais no CNES são 
obrigatórios para que todo e qualquer ESTABELECIMENTO DE SAÚDE possa 

funcionar em território. 
É sabido que os estabelecimentos de saúde devem estar cadastrados no CNES, 

no entanto, devido a reclassificação dos estabelecimentos de saúde, houve 

ressalva no tocante as Cooperativas ou Empresa de Cessão de Trabalhadores na 
Saúde, atualmente previstas na portaria nº 186/SAS/MS de 02 de março de 2016, 

pois estas não se enquadram como Estabelecimento de Saúde tendo em vista 
que não realizam, de forma direta, Atenção à Saúde, Vigilância ou Gestão da 

Saúde , se atendo a cessão de mão de obra para diversos serviços. Portanto, 

considerando que a execução do serviço se dará nas unidades de saúde através 
do corpo clínico da empresa e de forma terceirizada e por força do princípio da 

isonomia e visando ampla participação das empresas prestadoras de serviço de 
saúde no certame em busca da proposta mais vantajosa, não acatamos a 

observação da impugnação. 

 

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

manifestação acima, não acatou os pedidos solicitados pela empresa BIOCENTRO 

LTDA. 
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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 BIOCENTRO 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 041/2021. 

 

São Luís - MA, 24 de fevereiro 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 


