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PROCESSO Nº 7.466/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 056/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 7.466/2021 - EMSERH  

Impugnante: ANTONIO LUIZ FONSECA NETO 

Objeto: Contratação de empresa na prestação de serviços de saúde em 

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, para atender a demanda dos seguintes Hospitais: Hospital 

Regional de Carutapera, Hospital Regional de Timbiras, Hospital Regional Adélia Matos da 

Fonseca (Itapecuru), Hospital Geral de Alto Alegre, Hospital Geral de Barreirinhas, Hospital 

Regional de Santa Luzia do Paruá, Hospital Regional de Alarico Nunes Pacheco (Timon). 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposta por ANTONIO LUIZ 

FONSECA NETO devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do edital 

da Licitação Eletrônica nº 056/2021 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 18/03/2021 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 

11/03/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

11/03/2021, portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

Em síntese, o impugnante questiona a ausência da exigência de alvará de 

funcionamento, bem como a ausência da comprovação de inscrição dos profissionais no CNES. 

Vejamos: 

 

Ocorre que, tendo em vista a especificação do objeto da licitação e a forma 
explicitada no item relativo as exigências de documentação de habilitação resta 

evidenciado que deixou de incluir documento de suma importância ,qual seja 
ALVARA DE FUNCIONAMENTO em plena validade emitido pela prefeitura sede 

das empresas interessadas em participar do referido certame , causando dessa 

forma uma insegurança jurídica pois  a não apresentação deste documento 
poderá causar insegurança jurídica, pois pode a administração pública vim a 

contratar empresa que sequer está funcionando legalmente  apta  a garantir  o 
cumprimento das obrigações. 

Assim como a não exigência de  COMPROVAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO CNES, 
sendo que é  obrigatório para todos estabelecimentos de saúde, conforme 

Portaria nº 1.646/2015,  estabelecendo que a empresa deve possuir no quadro 

funcional profissionais especialistas, exigidos e necessários à execução dos 
serviços, conforme expressa: O CNES, sendo o Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde, refere-se a um documento com a finalidade de 
identificar se todos os dados das empresas que prestam serviços à saúde, como 

norma padrão de funcionamento, a não solicitação desse expediente causa uma 

possível concorrência desleal .  
Tal situação se firma na, insegurança jurídica oriunda da não exigência de 

documentos que comprovem a simples condição de funcionamento das empresas 
interessadas demonstrando  a inaplicabilidade até prática dos desmandos 

contidos no edital impugnado. 
É o que se passa a demonstrar. 

 

Ademais, questiona a não adoção da modalidade pregão para o objeto em apreço. 

Vejamos: 

Como visto no Edital, o objeto do certame é a “Contratação de empresa 
especializada na prestação de Serviços de Saúde, para atender a demanda” 

continuando com a descrição do nosocômio que serão prestados os serviços. 
Conforme os itens que constituem a demanda do objeto licitado, todos os lotes 

constituem em contratação de serviços médicos nas mais variadas áreas de 

atuação. 
Pois bem, o certame se dispõe a contratar serviços médicos e não a implantação 

e a administração de um hospital para o atendimento à saúde da população, 
motivo pelo qual, devemos no mínimo ter a certeza que a empresa está 

funcionando legalmente, pois o atendimento à saúde sim é o conjunto complexo 
de materiais e profissionais que juntos prestam serviços à população, sendo o 

médico uma peça, diga-se, bastante relevante, nessa complexa engrenagem que 
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é o atendimento à saúde. 

A atividade médica é completamente regulamentada, todas as técnicas utilizadas 
pelos profissionais são oriundas de pesquisas cientificas reconhecidas e 

comprovadas, não sendo o serviço licitado para a busca de inovações ou 

pesquisas na área médica. 
Nesse contexto, o objeto licitado se trata, pois, de tarefas que são executadas 

segundo protocolos, métodos e técnicas pré-estabelecidos e conhecidos, aptos a 
todos os profissionais devidamente formados e inscritos no conselho de classe, 

ou em casos específicos, com curso devidamente reconhecido que lhe confira 

grau de especialista em determinada área. 
Verifica-se que há convergência quanto ao fato de que os serviços médicos se 

caracterizam como aqueles cujas variações de ordem técnica não influenciam 
significativamente na satisfação da necessidade a que se propõe suprir. Noutro 

giro: o objeto licitado pode ser comparável entre si, com padrões de desempenho 

e qualidade, que dispensam análise técnica da proposta. 
Deve-se frisar que as variações de ordem técnica eventualmente existentes entre 

os serviços ofertados por diversos fornecedores, que atendam às especificações 
objetivas, não são decisivas para a determinação de qual proposta melhor 

satisfaz o interesse público. 
Adotando-se as premissas acima, pode-se concluir que o serviço médico se 

enquadra enquanto um serviço comum, pois as técnicas para execução desses 

serviços, conforme mencionado em linhas anteriores, são conhecidas e 
especificadas em normas/protocolos cuja titulação da área específica de cada 

médico lhe confere grau técnico de habitação em condições de igualdade com 
todos que a obtenham. 

Apesar dessas considerações, é essencial destacar que o conceito de serviço 

comum não está ligado à sua complexidade, haja vista que o parágrafo único do 
art. 1º da Lei nº 10.520/2002 define serviço comum: “Consideram-se bens e 

serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 

meio de especificações usuais no mercado.” 
Na obra Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU (Tribunal de 

Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília: TCU, Secretaria-Geral da 

Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 
2010), verifica-se que: 

“Bens e serviços comuns são produtos cuja escolha deve ser feita com base 
somente nos preços ofertados, por serem comparáveis entre si e não 

necessitarem de avaliação minuciosa. 

Bem ou serviço será comum quando for possível estabelecer, para efeito de 
julgamento das propostas, por intermédio de especificações utilizadas no 

mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto. O 
estabelecimento desses padrões permite ao agente público analisar, medir ou 

comparar os produtos entre si e decidir pelo melhor preço.” 
Como se vê, em nenhum momento usaram-se os termos ‘complexidade’ ou 

‘simplicidade’; o conceito de comum é que possa ser definido objetivamente e 

ter padrões de desempenho mais que deve ser prestado por empresa 
devidamente qualificada para tanto, com profissionais devidamente cadastrados 

e aptos a função, e a não observância de exigência dos documentos supracitados 
configura erro insanável , acarretando uma possível contratação desastrosa .  

Ainda é de se analisar o que prescreve o art. 101 do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da EMSERH, veja-se: 
“Art. 101. Excepcionalmente, os critérios de julgamento de melhor combinação 

de técnica e preço e melhor técnica poderão ser adotados, por autorização 
expressa e mediante justificativa circunstanciada do Conselho de Administração 

da EMSERH, para fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de 

serviços de grande vulto, majoritariamente dependentes de tecnologia 
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nitidamente sofisticada e de domínio restrito, atestado por autoridades técnicas 

de reconhecida qualificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir 
soluções alternativas e variações de execução, com repercussões significativas 

sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade concretamente 

mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre escolha das licitantes, na 
conformidade dos critérios objetivamente fixados no ato convocatório.” 

Portanto, não se pode imaginar que no objeto da presente licitação se dispense 
a utilização do critério prioritário determinado na lei. 

Cabe colacionar o que a Carta Republicana estabelece em seu art. 37, XXI: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  

(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 

que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações. (Regulamento)” 

O texto constitucional é claro e afasta qualquer possibilidade de justificativa que 
possam surgir desta empresa pública no sentido de defender o uso do critério de 

julgamento fora dos princípios norteadores das licitações públicas. 
Apenas para que não passe despercebido, basta fazer um “google” escrevendo 

“licitação serviços médicos” que serão listadas inúmeras licitações com o objeto 

descrito neste edital e TODAS seguem o modelo PREGÃO. 
Sobre todo o tema levantado neste tópico podemos citar consonância nos 

seguintes julgados do TCU: Acórdão 1667/2017 – Plenário, Ministro Relator 
Aroldo Cedraz, 02/08/2017; Acórdão 197/2018 – Plenário, Ministro Relator 

Augusto Sherman, 31/01/2018; Acórdão 1046/2014 – Plenário, Ministro Relator 
Benjamin Zymler, 23/04/2014; Acórdão 378/2011 – Plenário, Ministro Relator 

Aroldo Cedraz, 16/02/2011; Acórdão 2932/2011 – Plenário, Ministro Relator 

Valmir Campelo, 09/11/2011; Acórdão 1888/2010 – Plenário, Ministro Relator 
Valmir Campelo, 04/08/2010; Acórdão 1597/2010 – Plenário, Ministro Relator 

Augusto Sherman, 07/07/2010; 
 

Por último, alega que a contratação do objeto em apreço não possui relação com o 

enfrentamento a pandemia. Vejamos: 

 

Preliminarmente, cumpre descrever que em seu Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos a Licitante prescreve em seu art. 2° o que se segue: 

“Art. 2°. As contratações são precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses 
de contratações diretas previstas neste Regulamento, destinando-se garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia e a assegurar a seleção da 
proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, 

evitando operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, 

observados os princípios da legalidade, da celeridade, da razoabilidade, da 
proporcionalidade, 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, do julgamento objetivo, da 

finalidade, da motivação, da ampla defesa, do contraditório, do justo preço e da 
seletividade. 
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§1° É vedado: 

I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 

e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato, salvo disposição legal em 

contrário;” (negritamos) 
A regra contida no artigo acima descrito demonstra que o legislador manteve os 

objetivos gerais que se busca alcançar com a realização das licitações, quais 

sejam, a garantia de observância ao princípio da isonomia e a seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração. 

Nessa esteira não pode a administração promover a concorrência desleal 
aceitando empresas que podem sequer esta funcionando legalmente.  

No caso em análise, não se encontra nenhuma razoabilidade  em se omitir uma 

documentação simples, mais que é de suma importância para averiguação das 
condições de prestação dos serviços objeto do certame. 

Nessa perspectiva, depreende-se que ao objetivar a realização de contratações 
públicas não relacionadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, não há 

a adequada conveniência e oportunidade para a presente licitação, até porque o 
serviço especializado objeto da presente licitação,   não atua no enfrentamento 

direto da pandemia, não estando  relacionados aos pacientes infectados pelo 

Coronavirus. Ressalta-se ainda que profissionais de saúde correrão sérios riscos 
de diminuição de seus pro-labore por ocasião da deflagração de processo 

licitatório numa época em que tais profissionais estão exaustivamente 
comprometidos com o interesse público.  

Portanto, o mais razoável é a revogação ou a suspensão do certame presenciais 

já agendados para objetos não urgentes, sob pena do grave comprometimento 
do caráter competitivo das licitações em apreço por ser inoportuno e 

desarrazoado, considerando a realização de qualquer licitação não relacionada 
ao enfrentamento da pandemia, ou que não seja de extrema necessidade, 

especialmente se considerados aspectos como necessidade, adequação e 
conveniência, destacando-se que o controle da razoabilidade está dentro do 

controle da legalidade administrativa. 

É oportuno destacar que, em respostas a demandas dessa natureza, Tribunais 
de Contas de todo o País têm determinado a suspensão de diversas licitações 

que seriam realizadas, sem qualquer relação com as ações de combate à 
pandemia de COVID-19.   

 

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

impugnação para que o certame seja suspenso e revogado. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

a) DAS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

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

fls. 121/121v, esclareceu os questionamentos suscitados por ANTONIO LUIZ FONSECA NETO, 

em relação ao Alvará de Funcionamento e a Comprovação de Profissionais no CNES. Observemos: 

 

1. Referente ao ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: o mesmo não é um item exigido 

no referido edital, visto que o serviço do objeto licitado será executado dentro 

das Unidades de Saúde. Portanto, torna-se inviável referida exigência às 

empresas licitantes. 

2. No que tange a COMPROVAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO CNES, outra 

exigência suscitada pelo autor da impugnação, informamos que a mesma é 

exigida conforme item 17.11, alínea “f” “os profissionais deverão ter 

disponibilidade para inclusão de vinculo junto ao CNES para a Unidade de 

Sáude que prestarão os serviços. 

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

manifestação acima, não acatou os pedidos solicitados pela empresa ANTONIO LUIZ 

FONSECA NETO, ao passo que informou que o edital exige a disponibilidade dos 

profissionais para inclusão no CNES da Unidade de Saúde que prestarão os serviços. 

 

b) DA NÃO APLICAÇÃO DO PREGÃO NO CERTAME EM APREÇO 

A princípio, cumpre destacar que o impugnante, ao mencionar seus argumentos, não 

observou que o Edital da Licitação Eletrônica nº 017/2021, é régio pelo Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da EMSERH com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 13.306/16, 

afastando, dessa forma, a aplicabilidade da Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 

10.024/19. 

Adentrando ao mérito dos questionamentos, é importante mencionar o que dispõe o 

art. 32, IV da Lei nº 13.303/16, que disciplina o estatuto jurídico da empresa pública, da 

sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. Vejamos: 

 
Art. 32 - Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as 

seguintes diretrizes: 
IV - adoção preferencial da modalidade de licitação denominada pregão, 

instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para a aquisição de bens e 

serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado; (grifo nosso) 
 

Da leitura do dispositivo supracitado observa-se que, preferencialmente, a 

modalidade pregão deve ser utilizada quando se tratar de aquisição de bens e serviços comuns.  

Por sua vez, no exercício da hermenêutica, depreende-se que a norma se refere ao 
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rito/procedimento da Lei nº 10.520/02 (Lei do Pregão) permanecendo as características e 

inovações trazidas pela Lei nº 13.303/06, ou seja, o procedimento licitatório se assemelha ao 

descrito na modalidade pregão, mas permanece com as ferramentas descritas na lei das estatais. 

Esse entendimento é exarado por Dawison Barcelos e Ronny Charles Lopes Torres. 

Observe-se: 

 

Defender esta segunda linha de interpretação (lógico-sistêmica) permite que o 
novo sistema da Lei das estatais funcione de forma completa e harmoniosa. Esse 

resultado interpretativo, além de se coadunar com a lógica de inexistência de 
modalidades estáticas, em favor da flexibilidade procedimental, admite que a 

licitação de bens e serviços comuns seja feita com o regime jurídico da Lei nº 

13.303/2016, mesmo que adotando procedimento semelhante ao do Pregão, o 
que impede o prejuízo ao uso de algumas “ferramentas” do novel regime, como: 

orçamento sigiloso, contratações simultâneas, remuneração variável, pré-
qualificação permanente, modos variados de disputa, entre outros. 

(...) 

Em sentido oposto, há uma segunda corrente interpretativa, baseada nos 
elementos lógico-sistemático. Esta, em nossa opinião, percebe a diretriz indicada 

pela Lei (de adoção da modalidade pregão) como uma instrução para que o 
aplicador da norma, diante do modelo procedimental flexível adotado pela nova 

da Lei das estatais, observe roteiro assemelhado ao prescrito para a modalidade 

pregão. 
 

Entendemos que esta segunda interpretação, baseada nos elementos lógico-

sistemático, resguarda a consistência das regras da Lei nº 13.303/2016, permitindo que o 

procedimento licitatório, embora modulado de forma assemelhada ao prescrito na modalidade 

pregão, possa adotar importantes ferramentas previstas na Lei nº 13.303/2016. 

Esse entendimento é compartilhado, inclusive, pelo Núcleo Jurídico da EMSERH, 

através da Orientação Informativa nº 03/2018/AJ-EMSERH. Vejamos: 

 

Nota-se que o devido encaixe do dispositivo presente no art. 32, IV, às demais 

diretrizes estabelecidas na Lei 13.303/2016 é dado através da interpretação 
sistemática, direcionando ao entendimento de utilização da Lei 10.520/002 

apenas como balizador do rito a ser empregado nas licitações relacionadas a bens 
e serviços comuns nas empresas estatais, as quais devem fazer uso da lógica do 

Pregão, porém não de todas as suas determinações, tendo em vista a dissonância 

entre estes diplomas legais. 
 

Ademais, o Núcleo Jurídico da EMSERH ainda afirmou que a edição de Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos cumpre com o que determina a Lei nº 13.303/16, ou seja, a 

modernização e melhoria das contratações públicas no âmbito das empresas estatais. 

Observemos: 

 
Não nos resta dúvida, portanto, que o Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da EMSERH é peça fundamental ao cumprimento do estabelecido na 
Lei 13.303/2016 no que tange à busca. pela "modernização" e "melhoria" das 
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contratações das empresas estatais, refletindo, diretamente, na potencialização 

dos serviços prestados por esta tendo em vista as condições mais vantajosas 
oriundas na LEI. Desta feita, não assiste razão ao nos depararmos com conflito 

entre o disposto Lei 13.303/2016 e Regulamentos Internos em face da previsão 

de outros diplomas legais que estabelecem outros regimes de contratação 
(inclusive leis 8.666/93 e 10520/2002), a norma referente às estatais sejam 

preteridas. 
 

Por conseguinte, para fundamentar seu posicionamento, o Núcleo Jurídico 

acrescentou o pensamento de Edgar Guimarães e José Anacleto Adbuch Santos acerca do 

assunto, no sentido de que a aplicação da Lei nº 10.520/02 diz respeito a normas procedimentais. 

Vejamos: 

 
Digno de nota é que a inversão de fases e os métodos de disputa aberto ou 

fechado, ou combinados, inclusive pela via eletrônica, previstos na lei das 

estatais, fazem com que as vantagens da adoção do pregão sejam reduzidas de 
fato. 

A lei impõe como diretriz ‘a adoção preferencial da modalidade pregão instituída 
pela Lei nº 10.520/02’. Quando da adoção do pregão para licitar bens e serviços 

comuns, serão utilizados apenas os dispositivos da lei que versem sobre 

modalidade, vale dizer, rito ou procedimento. Não se aplica, à guisa de exemplo, 
nas contratações e licitações das estatais o regime de sanções previsto no artigo 

7º da Lei do Pregão, vez que a Lei nº 13.303/16 conta com regime jurídico 
sancionatório próprio. (GUIMARÃES; SANTOS, 2017, p. 103-104.) 

Neste interim, a doutrina se mostra uníssona quanto à não utilização integra da 
disposição da Lei 10.520/2002, em detrimento do art. 32, IV da Lei 13.303/2016, 

considerando que a norma contida neste trecho legal refere-se apenas ao rito 

pelo qual ocorrerá a disputa, não invocando as demais determinações quanto a 
aspectos processuais que envolvem a contratação. 

 

Quando a Lei nº 13.303/16 remete a adoção preferencial do pregão (Lei nº 

10.520/02), pretendeu efetivamente falar das regras relativas aos procedimentos, 

haja vista que a Lei das Estatais contempla regime jurídico próprio. 

Portanto, não assiste razão os argumentos do impugnante ao questionar a 

modalidade do certame, tendo em vista a ausência de aplicação das legislações 

invocadas no âmbito da EMSERH. 

 

c) DA RELEVÂNCIA DA CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO 

OBJETO DO CERTAME 

O impugnante alega que a contratação em apreço, não guarda compatibilidade com 

medidas para enfrentamento da pandemia de COVID-19, em razão da ausência relevante 

interesse público, ao passo que não há oportunidade e conveniência para a presente licitação. 

Inicialmente, informamos que a presente contratação é justificada em razão das 

unidades de saúde objeto do certame necessitarem do serviço de ginecologia/obstetrícia, visando 
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atender a política de saúde das mulheres, em respeito as garantias constitucionais que define 

que é dever do Estado garantir mediante políticas sociais e econômicas o acesso universal e 

igualitário a saúde. 

Este fato por si só, justifica a presente contratação, pois saúde pública é serviço 

essencial, cujo qual não pode haver paralisação, considerando-se ainda que há várias outras 

enfermidades as quais necessitam de tratamento e demandam atenção contínua do poder 

público. Assim, os estabelecimentos de saúde administrados pela EMSERH precisam estar dotados 

de profissionais médicos para atender toda população, fato este que resultou na manutenção do 

certame em apreço na forma presencial. 

Destaca-se ainda que a EMSERH, desde o início da pandemia, está contratando bens, 

serviços e insumos necessários para o combate a pandemia de COVID-19, não afastando a 

necessidade de contratação também para as demais áreas da saúde pública, a exemplo desta, 

cuja qual é de extrema necessidade da administração. 

Por fim, somente são exigidos para participação no certame os documentos essenciais 

para o cumprimento da execução. 

Assim, não merece prosperar os argumentos expostos pelo impugnante. 

 

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 

por ANTONIO LUIZ FONSECA NETO, em razão da sua tempestividade, para no MÉRITO, 

NEGAR PROVIMENTO ao pleito formulado. 

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

nova data de abertura da Licitação Eletrônica nº 056/2021, será publicada nos meios oficiais. 

 

São Luís - MA, 17 de março de 2021. 

 
 

Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 

Mat. 7.327 


