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PROCESSO Nº 168.002/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

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

Processo Administrativo nº: 168.002/2021 - EMSERH  

Impugnante: ANDERSON MAURO GUEDELHA DE SOUSA 

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 pelo Sr. ANDERSON 

MAURO GUEDELHA DE SOUSA 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. 
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A data de abertura da sessão eletrônica estava marcada para o dia 13/05/2021 às 

08h30min 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 o certame está adiado até ulterior 

deliberação e a impugnação foi interposta no dia 26/05/2021, ou seja, no prazo legal, 

reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

 

A empresa impugnante questiona o Anexo I – A do Termo de Referência, informando 

que os equipamentos constantes dos lotes 1, 2 e 3, não fazem referência a marca, modelo, etc. 

Observemos: 

 
Deste modo, ocorre que o TERMO DE REFERENCIA Da LICITAÇÃO ELETRÔNICA 

Nº 118/2021 -  CSL/EMSERH está incompleto, visto que no citado Termo de 

Referência, não constam as ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS 
PRODUTOS/EQUIPAMENTOS que necessitam de manutenção, então vejamos: 

(...) 
ANEXO I - A - LISTA DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE DE SAÚDE 

LOTE 1, 2 E 3 APRESENTAM LISTAGEM GENÉRICAS: 

(...) 
ASPIRADOR CIRÚRGICO, BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, BICICLETA 

ERGOMÉTRICA, ESTEIRA ERGOMÉTRICA, INFRAVERMELHO, LASER 
TERAPÊUTICO, MAQUINA DE GELO, TENS E FES, ULTRASSOM TERAPÊUTICO... 

(...) 
Como é de conhecimento de todos, o Edital de Licitação deve apresentar todas 

as informações necessárias para resguardar uma disputa honesta entre os 

participantes do certae.  Os equipamentos no Termo de Referência não faz 
referência a Marca, Modelo, Série, Ano Fabricação, etc.   Sem a apresentação 

destas informações o certame perde a sua legalidade e legitimidade. 
 

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 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 
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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. 

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, 

às fls. 266, afirmou o seguinte:  

 

Considerando os questionamentos feitos pelo Advogado Anderson Mauro 
Guedelha de Sousa, esclarecemos a respeito do detalhamento da marca dos 

equipamentos e modelos, informamos que existe um de vistoria (DA 
VISTORIA TECNICA ITEM 19). 
Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o participante 
poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços; 

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

certifique das condições em que se encontra o parque tecnológico nas unidades 
de saúde; 

Deste modo, a vistoria não é de caráter obrigatório, podendo a empresa licitante 
participar de todo o certame, mesmo que não vistorie o local; 

A licitante que não optar pela não vistoria do local não poderá em hipótese 

alguma descumprir qualquer regra, decisão e acordo consequente deste termo e 
de sua proposta. 

 

Portanto, conforme manifestação da Gerência de Engenharia Clínica, 

informamos que os questionamentos suscitados não implicaram na modificação do 

Edital. 
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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 ANDERSON MAURO GUEDELHA DE SOUSA em razão a sua tempestividade, 

para no MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao pleito formulado. 

Na oportunidade, informamos que permanecem inalteradas as cláusulas editalícias, 

bem como a data de abertura do certame. 

 

São Luís - MA, 02 de junho 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 


