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PROCESSO Nº 27.845/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 099/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº 27.845/2021 - EMSERH  

Impugnante: MARIO BRUNO BEZERRA CORREA DO NASCIMENTO 

Licitações - e nº 863834 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Médicos 

(ginecologia/obstetrícia e pediatria) para atender a demanda do Hospital Regional Materno 

Infantil de Imperatriz. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

BRUNO BEZERRA CORREA DO NASCIMENTO devidamente qualificado na peça inicial 

acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 099/2021 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 26/04/2021 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 

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

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

16/04/2021, portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

Em síntese, a empresa impugnante questiona a falta de especificação do objeto e 

qualificação técnica. Vejamos: 

 

1. Este tópico diz respeito ao item 3 do Termo de Referência, constante do edital 
em sua folha 33, que reza sobre DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / 

ESPECIALIDADES MÉDICAS / LINHAS DE SERVIÇOS / DIMENSIONAMENTO DE 
CARGA HORÁRIA. 2. Atualmente, o serviço pediátrico prestado no âmbito do 

Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz, é composto por: 01 (um) 

médico na enfermaria (plantão 24h); 04 (quatro) médicos na U.T.I. Neonatal 
(plantão 24h); 03 (três) médicos, no mínimo, no Ambulatório Followup; 02 (dois) 

médicos na Sala de Parto (plantão 24h), 04 (quatro) médicos diaristas e 01 (um) 
médico na Comissão de Mortalidade Materno e Infantil Hospitalar. No total, tem-

se 15 (quinze) médicos para todo o serviço hoje prestado. O edital impugnado 
traz apenas 05 (cinco) médicos para cobrir todo esse serviço? Os serviços ora 

licitados são os únicos que serão prestados no âmbito do HRMII? Necessário que 

se esclareça como se dará especificamente essa prestação de serviços, 
detalhando quantos médicos atuarão em cada setor e se o serviço hoje prestado 

será diminuído ou modificado. 3. A prestação, com a quantidade de profissionais 
acima exposta, se dá de forma justa, sem que haja a possibilidade de diminuição 

do quadro de profissionais pois, caso ocorrendo, impactaria diretamente na 

qualidade do serviço e até mesmo na quantidade de leitos atendidos. 4. Vale 
destacar que Imperatriz é uma cidade referência para atendimento especializado 

de várias cidades adjacentes da região tocantina, de modo que grande parte do 
número de usuários do serviço público de saúde dessa cidade é composto por 

indivíduos que vêm de cidades menores em busca de atendimento especializado 

nesta área. 5. Assim, necessário que a EMSERH forneça os dados e o processo 
administrativo em que se baseia eventual diminuição ou modificação no quadro 

de médicos pediatras do HRMII – Hospital Regional Materno Infantil de 
Imperatriz. Pede-se, ainda, que forneça os dados solicitados em tempo hábil para 

análise antes da data marcada para o pregão (27.04.2021). 6. Se for o caso, 
adie-se o pregão eletrônico para não prejudicar o processo licitatório, tendo em 

vista que eventuais inconsistências nos dados informados serão repassadas ao 

Ministério Público do Estado do Maranhão para tomar as providências cabíveis. 
8. Pela leitura do descritivo, não há especificação sobre o que cada médico irá 

desempenhar, deixando em aberto algo que deveria estar especificado, como 
por exemplo: 1 médico na UCI, 1 médico em sala de parto, 1 médico na 

enfermaria, etc., além de não fazer referência à UTI. 9. Isto pois, conforme já 

dito, hoje o quadro médico pediátrico é composto por vários profissionais, cada 
um com suas incumbências definidas. 10. Portanto, vem IMPUGNAR o item 3 do 

edital, para que seja corrigido e especificado detalhadamente ou, 
alternativamente, que seja esclarecido, com a conseguinte modificação do edital, 

para que aclare quantos profissionais serão destinados a cada setor licitado, e 
quais os setores licitados. II. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA – 

RESPONSÁVEL TÉCNICO QUALIFICADO NA ÁREA/OBJETO LICITADO 11. Este 
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tópico diz respeito ao item 12.3 do edital, que reza sobre DA QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA, e em especial ao item 12.3.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO- 
PROFISSIONAL, alínea “a”.12. O edital padece de vício quando, 

equivocadamente, não exige a qualificação técnica na área/objeto licitado por 

parte do Responsável técnico pelo serviço, ou seja, se é um serviço pediátrico, 
que o Responsável seja, no mínimo, Pediatra, ou Ginecologista e Obstetra na 

área de obstetrícia. 13. Não é crível permitir que o Responsável técnico por 
determinado serviço médico complexo e de extrema importância, não possua a 

especialização na área para suprir as dúvidas e pormenores do serviço do qual é 

responsável. 14. É como contratar um acupunturista para realizar uma cirurgia 
cardiovascular. 15. O art. 37 da Constituição Federal cuida dos princípios 

imanentes à atividade estatal da seguinte forma: " 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:” 
[...] “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” 16. Regulamentando o art. 37 da Constituição Federal, em 21 de 
julho de 1993, foi publicada a Lei n.o 8.666, a qual, em seu art. 3° estipula o 

objetivo das licitações públicas, in verbis: Art. 3o A licitação destina-se a garantir 
a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” 17. Nota-

se que ao prestigiar os princípios da moralidade, legalidade, igualdade e 
eficiência, o legislador constitucional originário teve como destinatária a proteção 

do interesse público, já que todas as contratações realizadas pelo Estado devem 

ser realizadas mediante as melhores condições de preço, qualidade e 
eficiência.18. À luz dos princípios constitucionais que regem a Administração 

Pública, além do direito positivado através da Lei n.o 8.666/93, não resta 
qualquer dúvida de que a Pessoa Jurídica de Direito Público deverá prestigiar 

legalidade, moralidade, eficiência e isonomia a todos os certames licitatórios em 

busca da contratação mais vantajosa ao interesse público. 
 

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

impugnação para que o edital seja alterado. 

 

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

fls. 133/133v, esclareceu os questionamentos suscitados pela empresa MARIO BRUNO 

BEZERRA CORREA DO NASCIMENTO. Observemos: 

 

Informamos: 
 

1. A solicitação dos plantonista na licitação eletrônica n° 099/2021, para a 

unidade de saúde está identificada nos lotes 01 e 02 do termo de referência, fls. 
13-18, onde atende às demandas necessárias do Hospital Regional Materno 

Infantil de Imperatriz. Sendo que o local de atuação e a distribuição dos 
profissionais será definida pela unidade. Importante ressaltar que, este edital 

refere-se aos plantões de 24H, 12H e rotineiros, sendo que para os serviços 
médicos ambulatórias consta o processo licitatório n° 27846/2021, que está 

trâmite e que contempla as demais especialidades e quantitativo de profissionais. 

2. A qualificação técnico-profissional está regida principalmente pelo inciso 
I do §1º do art. 30 da Lei de Licitações. Nele está contida a vedação à exigência 

de quantitativos mínimos ou prazos máximos para caracterizar a experiência 
anterior do profissional. Quanto a este questionamento informamos que todos os 

itens acima, citados pela empresa são solicitados no item 12.3. A documentação 

dos profissionais para habilitação técnica, também, é exigida, porém na 
assinatura do contrato, conforme se observa no item 17.11, 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.  
3. Quanto a diminuição no quadro médico, informamos que o quantitativo 

de profissionais atende a necessidade e a demanda atual do Hospital para os 
lotes 01 e 02 trata-se ao serviço de plantonista. E que para o serviço de 

ambulatório temos um processo que está tramitando para suprir essa demanda. 
Desta forma, NÃO ACATAMOS a impugnação proposta pelo Senhor, Mario Bruno 

Bezerra Correa Nascimento. 

 

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 MARIO BRUNO 

BEZERRA CORREA DO NASCIMENTO. 
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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 

pelo Sr. MARIO BRUNO BEZERRA CORREA DO NASCIMENTO, 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 099/2021. 

 

São Luís - MA, 20 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 


