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PROCESSO Nº 136.161/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

Referência: Licitação Eletrônica nº 119/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 136.161/2020 - EMSERH  

Impugnante: IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA 

Objeto: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Contrastes Radiológico com 

Bomba Injetora em Comodato para atender as necessidades das unidades de saúde administrada 

pela EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA devidamente qualificado na peça inicial acostada aos 

autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 119/2021 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 eletrônica estava marcada para o dia 05/05/2021 às 

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

esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até às 18h00min do 

dia 28/04/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 
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Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi interposta no dia 

28/04/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

A empresa impugnante alega que as exigências constantes do Anexo I – Termo de 

Referência, referentes ao item 4. Características do equipamento, restringem a competitividade. 

Observemos: 

 

A IMPUGNANTE através da análise do Edital observou que o presente certame 
possui itens/especificações que restringem a participação de mais empresas, 

impedindo a livre concorrência e consequentemente, trazendo maior onerosidade 
aos cofres públicos, uma vez que haverá restrição na participação das empresas 

concorrentes. Diante disto, imperioso realizar a retificação/alteração/exclusão 

dos itens descritos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – 4. 
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO - equipamento bomba injetora, conforme 

segue abaixo. RETIRAR: - 4.1.7. Dispositivo detector de ar, para identificação de 
seringas vazias e bolhas de ar na ponta da seringa. - 4.1.11. Capacidades de 

instalação de um segundo console remoto com cabo de interligação de 

comprimento mínimo 5 m.; JUSTIFICATIVA TÉCNICA: - As exigências acima 
direcionam o processo para a bomba injetora da marca e modelo Medrad Stellant 

CT, limitando o processo e a busca pelo menor preço, desrespeitando ao ART 3° 
da Lei de Licitações. Inclusive o sistema de detecção de ar as vezes atrapalha a 

parte de enfermagem, tornando um equipamento que além de direcionado, não 
ser o melhor equipamento do mercado. As modificações/alterações solicitadas 

acima servem para aumentar a participação de empresas interessadas no 

processo, pois as mesmas NÃO ALTERAM A QUALIDADE DIAGNÓSTICA DO 
EQUIPAMENTO, tampouco a sua acurácia e precisão, as alterações promoverão 

a maior participação de empresas, com maior competitividade e a certeza da 
busca pelo menor preço. Solicitamos o aceite das modificações porque não 

interferem na qualidade do exame, nem no seu manuseio, não causando 

nenhuma perda ao operador médico e nem ao paciente. Além disso, estas 
mudanças nas características também auxiliam a Administração Pública e 

agregará ganho sócio econômico ao pleito, pois caso não seja acatado somente 
restringirá a participação de mais empresas no certame, diminuindo a 

concorrência. Se apenas uma empresa pode oferecer o equipamento exigido, há 
visível vedação a participação de outras empresas, com características 

semelhantes ou superiores ao do equipamento exigido podendo inclusive ofertar 

o menor preço. 
 

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 

O presente certame tem como objeto a Contratação de empresa especializada no 

Fornecimento de Contrastes Radiológico com Bomba Injetora em Comodato para atender as 

necessidades das unidades de saúde administrada pela EMSERH.  

De início, ressalta-se que o presente edital está regido pelas disposições da 
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Lei nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. 

Em razão da natureza do objeto, os autos foram remetidos ao setor requisitante, 

Gerência do CAF, o qual possui conhecimento técnico a respeito do objeto a ser adquirido. Logo, 

a decisão aqui proferida se fundamenta na manifestação do referido setor. 

No tocante ao questionamento suscitado, a Gerência do CAF afirmou o 

seguinte:  

 

“Ao tomar ciência do pedido de impugnação, entramos em contato com o 
responsável pelo serviço de imagens radiológicas do Hospital de Câncer para um 

maior esclarecimento (fls. 168-168v), onde nos foi informado que o detector de 
bolhas é importante, pois as mesmas podem interferir no procedimento, além de 

aumentar a segurança do paciente na realização do exame. 

Quanto ao Segundo item, é importante um Segundo console remoto com cabo 
de interligação, pois aumenta a segurança do professional quanto a 

radioproteção. 
Ressaltamos ainda que a marca e modelo da bomba utilizada atualmente no 

hospital é a MEDTRON, ACCUTRON CT-D, SN: 860 012 657, e atende os 

requisitos para detector de bolhas de ar e possui um Segundo console. 
Portanto, após o supracitado, permanecem os dois itens inalterados 

(grifo nosso). 
 

Portanto, conforme manifestação da Gerência do CAF, informamos que os 

questionamentos suscitados não implicaram na modificação do edital. 

 

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 IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA, em razão a sua tempestividade, 

para no MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao pleito formulado. 

Na oportunidade, informamos que permanecem inalteradas as cláusulas editalícias, 

e a nova data de abertura será publicada nos meios oficiais. 

 

São Luís - MA, 24 de maio de 2021. 

 
Vinicius Boueres Diogo Fontes 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Mat. 3.844 

 
De acordo: 
 
Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 
Mat. 7.327 


