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PROCESSO Nº 8.460/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 127/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 8.460/2021 - EMSERH  

Impugnante: MILHOMEM & LIMA LTDA – EPP 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE EM EXAMES PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

COM: EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS, BEM COMO EQUIPE TÉCNICO-OPERACIONAL E 

OBRIGAÇÕES INERENTES À ATIVIDADE, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM 

ATENDIMENTO A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

MILHOMEM & LIMA LTDA – EPP devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, 

em face do edital da Licitação Eletrônica nº 127/2021 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 18/05/2021 

às 08h30min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica pudesse impugnar ou 
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solicitar esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até às 

18h00min do dia 11/05/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

10/05/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

A empresa impugnante alega que o item 12.3.1 alínea “G” do edital é ilegal e traz 

prejuízo a livre concorrência. Observemos: 

 

Por sua vez, talvez por erro material, fez constar exigência de documentação 

alheia ao objeto do certame, no item 12.3.J - QUALIFICAÇÃO TECNIO 
OPERACIONAL, alínea "g) AL VARÁ DE FUNCIONAMENTO: Autorização de 

Funcionamento de Empresa (AFE) expedido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária do Ministé1·io da Saúde (ANVJSA), do licitante. Estando a AFE 

vencida, deverá se1·ap1·esentada cópia autenticada e legível da petição de 

renovação da AFE, acompanhada de cópia da AFE vencida, desde que a petição 
de 1·enovação tenha sido protocolada, no período compreendido entre 60 

(sessenta) e 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de vencimento, que 
corresponde a 01 (um) ano após a data de publicação da concessão inicial no 

DOU. A autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) deverá estar de 
aco1·do com os termos, condições e exigências p 1·evistas na RDC nº 16, de 

01 de abril de 2014. " Em analise desta à norma RDC nº 16/2014, tem-se que a 

mesma dispõe de Autorização de Funcionamento de Empresas ''que realizam as 
atividades elencadas na Seção m do Capítulo 1 com medicamentos e insumos 

farmacêuticos destinados a uso humano, substâncias sujeitas a controle 
especial, produtos para saúde, cosméticos. produtos de higiene pessoal, 

perfumes, saneantes e cultivo de plantas gue possam originar substâncias 

sujeitas a controle especial.'' Em nenhum momento, a lei ou qualquer 
normativa, impõem que as empresas que exercem serviços de tomografia 

computadorizada (objeto do edital) são vinculadas à tal RDC, ou da 
necessidade de possuir tal Alvará Especial. Dessa forma, fazer constar exigência 

ilegal no Edital, torna-se-á nulo de pleno direito a clausula ora impugnada. 

Desnecessário discorrer ou aprofundar juridicamente o cerceamento de livre 
concorrência explícitos no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

EMSERH, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de novembro de 2011, da Lei 
Estadual nº 10.403 de 29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a 

Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Permanecer tal exigência, 
acarretará enorme prejuízo aos iI1teressados, podendo incorrer até mesmo na 

deserção e frustação do certame, salvo se corrigido a tempo por essa 

respeitável instituição. 
 

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

impugnação para que o edital seja alterado, com a exclusão do item 12.3.1 alínea “g” do edital. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

O presente certame tem como objeto a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de saúde em exames para diagnósticos médicos de tomografia 
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computadorizada com: equipamentos, materiais, insumos, bem como equipe técnico-

operacional e obrigações inerentes à atividade, necessárias à execução dos serviços, em 

atendimento a demanda do hospital regional de Santa Luzia Do Paruá/MA.  

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 a Gerência de Gestão 

Hospitalar setor requisitante, por intermédio da Gerência de Compras e Contratos, 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 de Gestão Hospitalar 

afirmou o seguinte:  

 

Após análise dos questionamentos, ACATAMOS as observações feitas pela 

Licitante, em relação à inclusão de documentação para habilitação da empresa 
licitante, a seguir: 

ONDE SE LÊ “alínea g) ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: Autorização de 
Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), do licitante. Estando a AFE vencida, 
deverá ser apresentada cópia autenticada e legível da petição de renovação de 

AFE, acompanhada de cópia da AFE vencida, desde que a petição de renovação 

tenha sido protocolada, no período compreendido entre 60 (sessenta) e 180 
(cento e oitenta) dias anteriores à data de vencimento, que corresponde a 1 

(um) ano após a data de publicação da concessão inicial no DOU. A Autorização 
de Funcionamento de Empresa (AFE), deverá estar de acordo com os termos, 

condições e exigências previstas na RDC nº 16, de 01 de abril de 2014. 

LEIA-SE “alínea g) Alvará de funcionamento em plena validade-Prefeitura. 
 

Portanto, conforme manifestação da Gerência de Gestão Hospitalar, o 

questionamento feito pela empresa impugnante será acatado, ao passo que as 

referidas alterações serão procedidas através de Novo Edital a ser publicado no sítio 

eletrônico da EMSERH. 
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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 MILHOMEM & LIMA LTDA – EPP, em razão a sua tempestividade, para no 

MÉRITO, DAR PROVIMENTO ao pleito formulado. 

Na oportunidade, informamos que permanecem inalteradas as demais cláusulas 

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

 

São Luís - MA, 25 de maio de 2021. 

 
Maiane Rodrigues Côrrea Lobão 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Mat. 7.325 

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


