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PROCESSO Nº 168.002/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

Referência: Licitação Eletrônica nº 118/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 168.002/2020 - EMSERH  

Impugnante: AMAZON GASES SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços técnicos no ramo de 

Engenharia Clínica, abrangendo gerenciamento do parque tecnológico, serviços de manutenção 

preventiva, corretiva (com substituição de peças), calibração, qualificação, treinamento de 

operadores, elaboração de especificações/pareceres/laudos técnicos e consultorias no auxílio ao  

gerenciamento de equipamentos médico-assistenciais, nas unidades de saúde geridas pela 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

AMAZON GASES SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA devidamente qualificado na peça 

inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 118/2021 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 13/05/2021 às 
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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 06/05/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

06/05/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

A empresa impugnante alega que o CREA não aceita registro para MEI, bem como 

não permite registro para técnico de manutenção: 

 

1. QUANTO A EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS DE: (...) 12.3. DA QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA: c) REGISTRO da Licitante no CREA, da jurisdição da empresa, através 

de CERTIDÃO, de modo a comprovar estar habilitada nas áreas de engenharia 
elétrica e engenharia mecânica, em plena validade, conforme art. 55 e art. 58 da 

lei n° 5.194/1966. OCORRE que o CREA-MA NÃO aceita Registro para MEI (Micro 

Empresário Individual). d) REGISTRO no CREA dos Responsáveis Técnicos e do 
Técnico (s) de Manutenção disponibilizado (s) pela empresa (s), de modo a 

comprovar as modalidades indicadas neste Termo, em plena validade, conforme 
art. 55 e art. 58 da lei n° 5.194/1966 CREA – MA não permite Registro para 

Técnico de Manutenção. 
Importante Informar que a exigência de vários DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA EMPRESAS LICITANTES QUE NÃO POSSAM 

TER CONDIÇÕES LEGAIS DE ADQUIRIR ESSES DOCUMENTOS GERA UMA 
CONCORRÊNCIA DESLEAL 

 

Ademais, destaca-se que há inconsistências no Termo de Referência, sobretudo nos 

equipamentos constantes dos lotes 1, 2 e 3 os quais foram apresentados de forma genérica. 

Observemos: 

 

Apontamos ainda no Termo de Referência a seguinte situação: Anexo I - B: 
Definição de Escopo por Grupo de Equipamentos: São citados vários tipos de 

equipamentos nos Lotes 1, 2 e 3, tipo: ASPIRADOR CIRÚRGICO; BALANÇA 

ANTROPOMÉTRICA; BICICLETA ERGOMÉTRICA; ESTEIRA ERGOMÉTRICA; 
INFRAVERMELHO; LASER TERAPÊUTICO ; MAQUINA DE GELO; TENS E FES; 

ULTRASSOM TERAPÊUTICO; GENÉSIO RÊGO APARELHO DE PRESSÃO; 
ASPIRADOR CIRÚRGICO; AUTOCLAVE; BALANÇA ANTROPOMÉTRICA; BISTURI 

ELETRÔNICO; COLPOSCÓPIO; ELETROCARDIÓGRAFO – ECG; FOCO AUXILIAR; 

INFRAVERMELHO; LASER TERAPÊUTICO; MONITOR MULTIPARAMÉTRICO; 
NEGATOSCÓPIO; PERINEÔMETRO Ocorre que são Apresentados os 

equipamentos de forma genérica. Não são apresentadas as especificações 
completas do equipamentos, as Marcas e Número de Série dos mesmos, 

impactando esta ausencia diretamente na composição de preços, visto que 
Fornecedores de Marcas diferentes para o mesmo tipo de equipamento não 

seguem nenhum tipo de tabela padrão de preços. Resta claro que esta supressão 

empobrece jurídica e tecnicamente o presente Edital, ferindo diretamente o 
interesse público. Como poderá o Estado simplesmente deixar de exigir 

especificações detalhadas dos equipamentos que fazem parte do Termo de 
Referência, objeto deste Edital. Neste diapasão, o edital em causa está eivado 
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de vício de motivação e mérito, uma vez que foi suprimido do seu conteúdo a 

exigência essencial que é a excelência no atendimentos para as Unidades 
Hospitalares e manutenção da vida. 

 

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 

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 de Engenharia Clínica, o qual possui conhecimento técnico a respeito do objeto a ser 

adquirido. Assim, a decisão aqui proferida se fundamenta na manifestação do referido 

setor. 

No tocante ao questionamento suscitado, a Gerência de Engenharia Clínica 

afirmou o seguinte:  

 

“Esclareço que Microempreendedor – MEI, engloba principalmente categorias 
ligada ao comércio e pequenas atividades industriais, como por exemplo, 

pequenas confecções, fábricas de salgados, calçados e indústrias de artesanato. 
Após uma rápida e simples consulta ao site da receita federal, foi identificado que 

o impugnante/licitante é EPP – Empresa de Pequeno Forte, possuindo sócios, 

conforme CNPJ nº 26.501.780/0001-47. Portanto é possível a empresa possuir 
registro perante o CREA, basta que se enquadre nos requisitos legais. 

Referente ao Registro do técnico; 
O técnico em manutenção é uma nomenclatura do cargo exercido, que pode ser 

um profissional pela engenharia, que requer registro no CREA. 

Item EQUIPE TÉCNICA 
O perfil do responsável técnico (formação e experiência) é apresentado a seguir: 

a) Engenheiro (preposto) – Engenheiro Eletricista ou Engenheiro Mecânico ou 

Engenheiro de Automação e Controle, com pós-graduação em Engenharia 

Clínica ou graduado em Engenharia Biomédica, com registro no CREA/MA 

para emissão de ART. 

A respeito da DEFINIÇÃO DE ESCOPO POR GRUPO DE EQUIPAMENTOS, 

encontra-se um item DA VISTORIA TÉCNICA. 

- Para a vistoria, o participante ou o seu representante, deverá estar 

devidamente identificado/ 

- Apesar de facultativo, a vistoria faz-se necessária para que a empresa se 

certifique das condições que se encontra o parque tecnológico das unidades 

de saúde, a situação dos contratos existentes, de modo a corretamente 

dimensionar sua proposta; 
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- Caso a empresa optar por não vistoria o local, não poderá em hipótese 

alguma, descumprir por qualquer regra do Termo de referência.  

Portanto, conforme manifestação da Gerência de Engenharia Clínica, 

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 AMAZON GASES SERVIÇOS PERSONALIZADOS 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, 27 de maio de 2021. 

 
Lauro César Costa 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Mat. 528 

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


