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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 097/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº 22.497/2021 - EMSERH  

Impugnante: ORTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS – LTDA 

Licitações - e nº 863333 

Objeto: Contratação de empresa na prestação de serviços de saúde em ORTOPEDIA, para 

atender a demanda dos seguintes Hospitais: Hospital Geral de Grajaú, Hospital Geral de 

Chapadinha e Hospital Regional de Barreirinhas. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

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

ORTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS – LTDA devidamente qualificado na peça inicial acostada aos 

autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 097/2021 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 23/04/2021 às 
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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 

16/04/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

09/04/2021, portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

 

Em síntese, a empresa impugnante questiona a quantidade de médicos por plantão 

e alega que a qualificação técnica do edital atende ao objeto licitado. Vejamos: 

 

Registra-se que desde o ano de 2016, a EMSERH trabalha com dois médicos 

plantonistas na área de Ortopedia, cuja finalidade é atender da melhor maneira 
possível as grandes demandas cirúrgicas oriunda desses municípios que são 

eminentemente turísticos, e que, por vezes, possuem um grande índice de 
acidentes de trânsito nas estradas, assim como de acidentes de triciclos nas áreas 

de lazer tal como os lençóis maranhenses no município de Barreirinhas, o qual é 
abrangência do objeto de licitação. 

Tal fato, resta veementemente comprovado por intermédio do gráfico 

comparativo de produção por especialidades fornecido pelo CPD (Central de 
Processamento de Dados) do Hospital Regional de Barreirinhas, o qual demonstra 

que os dois médicos plantonistas que atualmente trabalham no plantão de 
ortopedia realizaram mensalmente, no interregno de Abril/2020 a 

Dezembro/2020, mais cirurgias ortopédicas do que a própria cirurgia geral que 

teve números inferiores nesse lapso temporal. Sobretudo, o levantamento 
também demonstra que no ano de 2020 o número efetivo de cirurgias 

ortopédicas superaram e muito o número de cirurgias gerais, visto que esta 
realizou tão somente 650 cirurgias enquanto a ortopedia realizou 788, vide Doc. 

04. 

Sucede que, o edital de licitação 097/2021, prevê tão somente um único médico 
plantonista na área de ortopedia, o que significa um retrocesso na assistência à 

saúde em caráter de plantão. Assim como se mostra incoerente com prática da 
medicina, visto que é cediço que todo médico que realiza cirurgia em caráter de 

plantão necessita, imprescindivelmente, de um médico auxiliar para a realização 
das cirurgias. 

Essa imprescindibilidade de no mínimo dois médicos plantonistas decorre da 

própria necessidade de segurança quanto à saúde do paciente, visto que, na 
impossibilidade do médico plantonista em dar prosseguimento com a cirurgia, 

por quaisquer motivos estranhos, haverá um outro profissional capacitado e 
habilitado para continuar a cirurgia e assim garantir o sucesso do procedimento 

cirúrgico, assim como resguardar a saúde do paciente. 

Sobretudo, a própria Resolução 1.490/95 do Conselho Federal de Medicina – 
CFM, prescreve que deve ser observada a qualificação de um auxiliar médico, 

pelo cirurgião titular, visando ao eventual impedimento do titular durante o ato 
cirúrgico. Ademais, resta sedimentado na própria Resolução COFEN n. 280 a 

impossibilidade de um profissional de enfermagem em atuar como auxiliar de 
cirurgia. 

Dessa forma, verifica-se que essa redução para um único médico plantonista na 

área de Ortopedia configura uma nítida lesão à saúde da própria população do 
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município de Barreirinhas e adjacências, visto que possuem um alto índice de 
traumas de caráter ortopédico que requerem, por vezes, cirurgias em caráter de 

plantão. 
Por outro lado, registra-se que o Edital 097/2021 possui inúmeras irregularidades 

no certame licitatório, haja vista não exigir comprovação ainda na fase de 

habilitação das empresas licitantes, a) a comprovação de capacidade técnica; b) 
a comprovação de inscrição no conselho regional de medicina (qualificação 

técnico-operacional – item 12.3.1), e c) a comprovação da qualificação técnico-
profissional. 

Sucede que, desde a fase de habilitação deveria ser demonstrada toda a 

qualificação técnica das empresas, inclusive com a apresentação da relação 
nominal dos profissionais que atuarão na prestação dos serviços, com a 

comprovação de suas especialidades nas áreas afins, como prelecionam os 
artigos 27, II, e 30, II, da Lei das Licitações, e artigos 105 e 107 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da própria EMSERH. 

Assim, verifica-se que somente após homologado o resultado da licitação, isto é, 
apenas quando do ato da assinatura do contrato é que a empresa vencedora do 

certame fica compelida a apresentar a relação nominal dos profissionais, a 
declaração de anuência desses profissionais, bem ainda os certificados e títulos 

dos mesmos (da contratação – item 17.1 e 17.11), em flagrante contrariedade 
ao próprio Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, e da 

própria lei federal que rege a matéria (Lei 8666/1993), os quais exigem essas 

comprovações ainda na fase habilitatória. 
Tal fato, gera um risco iminente da empresa vencedora não assinar o contrato 

decorrente da licitação, justamente por sua incapacidade, o que gerará enorme 
prejuízo ao Estado que continuará necessitando do serviço, sem sua 

implementação. Sobretudo, configura um grave dano ao Princípio da Vedação da 

Concorrência Desleal, haja vista que empresas que não detém o devido corpo 
técnico qualificado tendem a apresentar proposta de preço com menor valor, 

aviltando os honorários profissionais, em detrimento das empresas que possuem 
profissionais gabaritados e qualificados tecnicamente, o que não deve ser 

tolerado, tampouco permitido. 
Sobretudo, nesse caso, configura-se também uma nítida lesão ao Direito de 

Petição, visto que em momento algum as empresas poderão impugnar eventuais 

irregularidades ou ilicitudes, já que – pasmem – foi encerrada a licitação para os 
demais licitantes. 

A) DA EXIGÊNCIA LEGAL DE NO MÍNIMO DOIS MÉDICOS PLANTONISTAS: 
Conforme se depreende da Resolução 1.490/98 do Conselho Federal de Medicina 

(Doc. 05), deve ser observado a qualificação de um médico auxiliar para com o 

cirurgião titular, vejamos: 
Art. 4º - Deve ser observada a qualificação de um auxiliar médico, pelo cirurgião 

titular, visando ao eventual impedimento do titular durante o ato cirúrgico. 
Essa previsão, visa exatamente a segurança e a boa assistência ao paciente, 

motivo pelo qual essa determinação da Resolução se torna tão importante que 
se sobrepõe a qualquer dificuldade por ventura existente para a sua efetivação. 

No caso, os municípios abrangentes da licitação atualmente possuem dois 

médicos plantonistas que atuam na área de ortopedia para atender os referidos 
municípios. Sucede que, um único profissional não conseguiria fazer um trabalho 

de qualidade tendo que evoluir e visitar pacientes nas enfermarias, atender os 
pacientes de urgência e emergência, responder os pareceres da clínica médica, 

pediatria, e cirurgia geral. E ainda ter que operar os pacientes eletivos ou de 

urgência. 
Assim, percebe-se que o Edital de Licitação 097/2021 além de cometer uma 

afronta à Resolução 1.490/98 da CFM ao reduzir para tão somente um médico 
de plantão na área de ortopedia, também se demonstra um edital retrógrado na 

assistência à saúde, uma vez que há 5 anos os referidos hospitais já se 
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encontram trabalhando com dois profissionais mesmo que em condições 
desiguais em comparação às demais especialidades cirúrgicas. 

Destaca-se, Excelência, que a própria EMSERH por intermédio dos últimos 
editais, vem relacionando no mínimo dois médicos de plantão para as 

especialidades de obstetrícia e clínica geral. Sucede que, se a própria EMSERH 

verifica a necessidade de manter dois médicos de plantão nessas áreas, as quais 
fazem menos cirurgias de plantão do que a especialidade de ortopedia, como 

poderia exigir tão somente um médico plantonista na área de ortopedia que no 
ano de 2020 realizou mais cirurgias de plantão. 

Esta indagação demonstra que a única finalidade em reduzir o número de 

plantonistas na área de ortopedia é tão somente a diminuição de custos, cuja 
consequência é a inviabilização da assistência à saúde à população. 

Registra-se que as cirurgias ortopédicas são procedimentos de alta 
complexidade, são procedimentos longos que demoram no mínimo duas horas e 

meia, o que inviabiliza um único médico de ortopedia operar sozinho. Por tais 

motivos, um profissional da ortopedia não consegue fazer um trabalho de 
qualidade tendo que evoluir e visitar pacientes nas enfermarias, atender os 

pacientes de urgência e emergência, responder os pareceres da clínica médica, 
pediatria, e cirurgia geral. E ainda ter que operar os pacientes eletivos ou de 

urgência. 
B) O DIREITO AO ACESSO À SAÚDE COMO UM BEM INDISPONÍVEL: 

A Constituição da República tratou de estabelecer dentre as garantias do ser 

humano, o direito à vida (Art. 5º da CRF). Esta compreende não só o direito de 
continuar vivo, mas de ter dignidade. 

Por esta razão, o direito à vida deve ser entendido em consonância com o 
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (CRF, 1º, III), conforme disciplina o 

doutrinador Marcelo Novelino Camargo ao dispor: 

A dignidade da pessoa humana, em si, não é um direito fundamental, mas sim 
um atributo a todo ser humano. Todavia, existe uma relação de mútua 

dependência entre ela e os direitos fundamentais. Ao mesmo tempo em que os 
direitos fundamentais surgiram como uma exigência da dignidade de 

proporcionar um pleno desenvolvimento da pessoa humana, somente através da 
existência desses direitos a dignidade poderá ser respeitada e protegida - 

(in Direito Constitucional para concursos. Rio de janeiro. Editora forense, 2007 

pág. 160.) 
A saúde, como condição essencial à dignidade humana, é direito fundamental a 

ser assegurado pelo Estado a todos os cidadãos, por meio de políticas públicas 
afirmativas que garantam a sua plena eficácia. É o que se observa do conteúdo 

normativo expresso na Constituição da República: 

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. 

(…) 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

Sendo, portanto, de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 
Poder Público dispor sobre sua implementação, fiscalização e controle. No 

entanto, em total contrassenso ao previsto constitucionalmente, o impetrado, 

Presidente da Comissão de Licitação da EMSERH, por intermédio do Edital de 
Licitação 097/2021 reduziu o número de médicos plantonistas na área de 

ortopedia. 
Sucede que, conforme disposto alhures, as cirurgias ortopédicas nas áreas de 

abrangência do município de Barreirinhas possui um alto índice de cirurgias de 
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urgência na área de ortopedia, no qual, chega a ser maior do que as áreas de 
cirurgia geral e de obstetrícia. Ademais, repita-se que as cirurgias ortopédicas 

são procedimentos de alta complexidade, de longa duração o que inviabiliza um 
único médico de ortopedia operar sozinho. 

Dessa forma, reduzir o número de médicos plantonista em uma área tão 

requisitada como é a ortopedia de plantão para as cidades abrangentes na 
licitação, seria deixar de implantar serviços básicos de atendimento médico 

(Pronto-atendimento), obrigando a cada cidadão buscar atendimento somente 
em locais mais longínquos como na ilha de são luís que fica à 256,7 km de 

Barreirinhas, motivo pelo qual, o presente caso merece a intervenção do 

Ministério Público, conforme precedentes sobre o tema: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE FAZER 

MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PELO MUNICÍPIO 
DE ARARUAMA VISANDO A ESTRUTURAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO DE SAÚDE 

PRESTADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. APRESENTAÇÃO DE 

RELATÓRIOS E LICENÇAS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. IRREGULARIDADES NO 
FUNCIONAMENTO. APURAÇÃO NECESSÁRIA. PRAZO RAZOAVELMENTE FIXADO. 

MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO EM ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE. 
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1.(...). 2. Presença dos requisitos 

necessários à concessão parcial da tutela provisória antecipada de urgência 
caracterizados pela probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, inexistindo perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, nos termos do art. art. 300 do CPC e do art. 11 da Lei nº 7.347/85. 
3. Graves riscos à saúde da população no âmbito do município réu advindos da 

continuação da omissão do município agravante em tomar as devidas 
providências com vistas a cumprir seu dever de prover a referida unidade médico 

hospitalar de meios para prestar o serviço público de saúde de forma adequada. 

4. Os direitos à vida e à saúde que a ação originária busca proteger caracterizam-
se como fundamentais e indisponíveis, contando com especial proteção nos 

artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal. 5. O direito à assistência médico-
hospitalar decorre de garantias previstas na Constituição Federal, que vela pelo 

direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), bem como os artigos 196 e 
seguintes. 6. Ao direito à saúde se alinha o dever do Estado de assegurá-lo, 

conforme se extrai da Lei nº 8.080/90. 7. (...). 8. Prazo para cumprimento do 

comando judicial razoavelmente fixado, não comportando dilação. 9. Decisão que 
não se mostra teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos, no que 

diz respeito à probabilidade do direito invocado ou à prova dos autos conforme 
inteligência da Súmula 59 deste Tribunal. 10. (...)13. Recurso provido em parte. 

(TJ-RJ - AI: 00715462320178190000 RIO DE JANEIRO ARARUAMA 2 VARA 

CIVEL, Relator: ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 
11/04/2018, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2018). 

#3235510 
Motivos pelos quais requer a imediata intervenção do Ministério Público para fins 

de que seja assegurado o amplo acesso à saúde, em especial com as medidas 
necessárias para garantir a implantação do objeto aqui pleiteado. Afinal, tratam-

se de obrigações legalmente previstas, que devem ser observadas sob pena de 

grave afronta ao princípio da legalidade. 
Sobretudo, o princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios, uma 

vez que instrui, limita e vincula as atividades administrativas, conforme refere 
Hely Lopes Meirelles: 

A legalidade, como princípio de administração (CF, art.37, caput), significa que o 

administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar 

ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade 
disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da 
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Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2º da lei9.784/99. 
Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a legalidade 

significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos. 
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 

administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração 

Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 
‘poder fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve fazer assim’."(in 

Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 27ª ed., p. 86), No mesmo 
sentido, leciona Diógenes Gasparini: O Princípio da legalidade significa estar a 

Administração Pública, em toda sua atividade, presa aos mandamentos da lei, 

deles não se podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade 
do seu autor. Qualquer ação estatal sem o correspondente calço legal ou que 

exceda o âmbito demarcado pela lei, é injurídica e expõe à anulação. Seu campo 
de ação, como se vê, é bem menor que o do particular. De fato, este pode fazer 

tudo que a lei permite e tudo o que a lei não proíbe; aquela só pode fazer o que 

a lei autoriza e, ainda assim, quando e como autoriza. Vale dizer, se a lei nada 
dispuser, não pode a Administração Pública agir, salvo em situação excepcional 

(grande perturbação da ordem, guerra) (in GASPARINI, Diógenes, Direito 
Administrativo, Ed. Saraiva, SP, 1989, p.06) 

Portanto, uma vez demonstrado o descumprimento inequívoco à Resolução 
Normativa 1.490/98 do CFM, tem-se por necessária intervenção estatal no 

presente caso. Isto posto, requer o recebimento da presente Representação, 

para que, ao final, as medidas legais sejam devidamente tomadas. 
C) DAS IRREGULARIDADES DO EDITAL: 

Eminente Magistrado, como alhures demonstrado, os editais ora impugnados são 
ILEGAIS já que postergam obrigação editalícia da fase habilitatória para 

comprovação somente na fase da contratação. Vejamos. A Lei de Licitações prevê 

que: 
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a: 
I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 
III - qualificação econômico-financeira; 

IV – regularidade fiscal e trabalhista; 

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 
Federal. 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, 
e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 
caso. 

Portanto, dos dispositivos legais acima mencionados, depreende-se que a 
habilitação será apreciada considerando, dentre outros, a qualificação técnica 

(art. 105, II). 

Assim, pela citada normatização, a demonstração da qualificação técnica na fase 
de habilitação compreende a comprovação de aptidão para desempenho da 

atividade licitada, pelo que traz expressamente a menção a “pessoal técnico 
adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da 

qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
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pelos trabalhos” (art. 107, II). 
Logo, indiscutivelmente se vê que o Regulamento Interno de Licitações da 

EMSERH torna obrigatória a exigência da comprovação da qualificação técnica 
dos profissionais quando da fase de apresentação de proposta, ou seja, ainda na 

fase de habilitação. Daí que, considerando as previsões contidas nos editais de 

licitação, dúvidas não restam acerca do desatendimento à Legislação Federal 
aplicável, bem ainda, do próprio Regulamento Interno da EMSERH, no que diz 

respeito à exigência de qualificação técnica, o que não deve prevalecer. 
Em síntese, mesmo sendo norma que repete a legislação federal, o órgão licitante 

(EMSERH) despreza e: a) não exige, na fase de habilitação, a indicação do 

pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos, em contrariedade ao que determina o inciso II 
do art. 107 do Regulamento da EMSERH (e artigo 30, II, da Lei 8666/1993), e; 

b) exige somente na fase contratual, após a homologação do resultado da 

licitação, a comprovação da qualificação técnica dos profissionais integrantes da 
equipe técnica que prestarão os serviços médicos especializados, com base no 

item 17.11 dos editais. 
Em assim sendo, se revela inegavelmente danosa aos interesses da classe 

médica e prejudicial à população e ao erário, a ausência da apresentação da 
qualificação técnica dos profissionais na fase de habilitação, além de ser contrária 

às normas de regência, portanto, ilegais. 

 

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

impugnação para que o certame seja revogado. 

 

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. 156/156v, esclareceu os questionamentos suscitados pela empresa ORTOGIN SERVIÇOS 

MÉDICOS – LTDA. Observemos: 

 
Considerando o Pedido de impugnação da empresa ORTOGIN SERVIÇOS 

MÉDICOS LTDA, encaminhada pela CSL para Gerência de Gestão Hospitalar, 
através despacho, fls. 155. No que segue: 

“....Sucede que, o edital de licitação 097/2021, prevê tão somente um único 

médico plantonista na área de ortopedia, o que significa um retrocesso na 
assistência à saúde em caráter de plantão. Assim como se mostra incoerente com 

prática da medicina, visto que é cediço que todo médico que realiza cirurgia em 
caráter de plantão necessita, imprescindivelmente, de um médico auxiliar para a 

realização das cirurgias” 
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“ .... Sobretudo, a própria Resolução 1.490/98, do Conselho federal de medicina-
CFM, prescreve que deve ser observada a qualificação de um auxiliar médico, 

pelo cirurgião titular, visando ao eventual impedimento do titular durante o ato 
cirúrgico. Ademais, resta sedimentado na própria Resolução COFEN n° 280 a 

impossibilidade de um profissional de enfermagem em atuar como auxiliar de 

cirurgia.” 
 Informamos: 

A solicitação de 01 plantonista na licitação eletrônica n° 097/2021, para as 
unidades identificadas nos itens 01, 02 e 03 do termo de referência, fls. 112-113, 

atende às demandas necessárias destas unidades. A Resolução CFM n° 1.490 

define a obrigatoriedade de um auxiliar médico, porém não refere a 
obrigatoriedade da mesma especialidade médica para atuar como auxiliar.  

A empresa ORTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA também questiona 
irregularidades no certame licitatório: 

 “...haja vista não exigir comprovação, ainda na fase de habilitação das empresas 

licitantes a) comprovação de capacidade técnica; b) comprovação de inscrição 
no Conselho Regional de Medicina (qualificação técnico-operacional-item 12.3.1), 

a comprovação da qualificação técnico-profissional.” 
Quanto a este questionamento informamos que todos os itens acima, citados 

pela empresa são solicitados 12.3, fls. 104. A documentação dos profissionais 
para habilitação técnica, também, é exigida, porém na assinatura do contrato, 

conforme se observa no item 17.11, fls. 110, o que não compromete as análises 

necessárias para contratualização da empresa. A solicitação da apresentação dos 
profissionais e documentação para habilitação na assinatura do contrato, visa 

ampliar a participação máxima de empresas que tenham interesse na 
concorrência do objeto em questão.  

Desta forma, NÃO ACATAMOS a impugnação proposta pela empresa ORTOGIN 

SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 
 

Ademais, considerando a manifestação da Gerência de Gestão Hospitalar 

sobre a qualificação técnica, é importante ressaltar que o edital, no item que trata 

dos documentos a serem apresentados na qualificação técnica, observa-se que os 

documentos solicitados são pertinentes ao objeto licitado e constam no rol de 

exigências constantes do art. 107 do RILC/EMSERH, ao contrário dos documentos 

exigidos no item 17.11, os quais são exigidos como condição para assinatura do 

contrato, de modo que a empresa que a apresentar os referidos documentos e estes 

não atenderem ao exigido, a mesma será desclassificada do certame.  

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

manifestação acima, não acatou os pedidos solicitados pela empresa ORTOGIN 

SERVIÇOS MÉDICOS – 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 ORTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS – 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 097/2021. 

 

São Luís - MA, 19 de abril 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 


