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RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 176/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 27.277/2020 - EMSERH  

Impugnante: ABRAMEPO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRO DE MÉDICOS COM EXPERTISE DE PÓS 

– GRADUAÇÃO  

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde para atender 

a demanda do Hospital Aquiles Lisboa, administrados pela EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposta por RADIMED 

ABRAMEPO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRO DE MÉDICOS COM EXPERTISE DE PÓS – 

GRADUAÇÃO devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da 

Licitação Eletrônica nº 176/2021 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 13/07/2021 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 

06/07/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

06/07/2021, portanto, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

Em síntese, a empresa impugnante alega que é ilegal a exigência de que apenas 

médicos com certificado de residência médica reconhecido pelo CNRM ou título de especialista 

reconhecido pela AMB possam participar do certame. Observemos: 

 

A presente impugnação se faz necessária a partir da narrativa de um dos 

Membros da Associação, que atua no Estado do Maranhão. O referido profissional 
buscou auxílio da Associação informando que a EMPRESA MARANHENSE DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH, inscrita no CNPJ nº 18.519.709/0001-63, 
localizada na Avenida Borborema nº 25, complemento Quadra 16, Bairro 

Calhaus, São Luís/MA, teria publicado edital de licitação voltado para a 

contratação de médicos que tenham interesse em atender pela instituição, 
entretanto, que teriam sido incluídos requisitos discriminatórios em face dos 

médicos pós-graduados. Desta feita, importante frisar que padece o Edital, 
objeto da presente impugnação, de fundamentos que sustentam a imposição de 

limitações à atuação do Médico graduado em Medicina em instituição 
reconhecida pelo MEC e devidamente registrado no Conselho Regional 

respectivo. No que tange ao Edital, causaram estranheza à Associação Notificante 

ato, 
a adjudicatária deverá apresentar os seguintes documentos: d) Certificado de 

conclusão de residência médica reconhecidos pela CNRM, ou título de especialista 
reconhecido pela AMB e registrado no CRM, com cópia autenticada, dos 

profissionais que atuarão na prestação dos serviços, conforme os pré-requisitos 

constantes no item 3 do Termo de Referência – 

se dará em diversas modalidades MÉDICAS, confo
01– SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA MODALIDADE DE ORTOPEDIA 

(AMBULATÓRIO) 
o PRÉ-REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS: 1. Comprovação do registro no 

Conselho Regional de Medicina. 2. Certificado de conclusão de residência médica 

em Ortopedia, reconhecido pela CNRM; ou título de especialista em Ortopedia, 
– SERVIÇO MÉDICO 

ESPECIALIZADO NA MODALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA (AMBULATÓRIO). o 
PRÉ-REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS: 1. Comprovação do registro no 

Conselho Regional de Medicina. 2. Certificado de conclusão de residência médica 

em Clínica Médica, reconhecido pela CNRM; ou título de especialista em Clínica 
– SERVIÇO 

MÉDICO ESPECIALIZADO NA MODALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA 
(AMBULATÓRIO). o PRÉ-REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS: 1. Comprovação do 

registro no Conselho Regional de Medicina. 2. Certificado de conclusão de 

residência médica em Endocrinologia, reconhecido pela CNRM; ou título de 
especi

ITEM 04 - SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA AMBULATÓRIO o 
PRÉ-REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS: 1. Comprovação do registro no 

Conselho Regional de Medicina 2. Certificado de conclusão de residência médica 
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em Pediatria, reconhecido pela CNRM; ou título de especialista em Pediatria, 
– SERVIÇO MÉDICO 

ESPECIALIZADO NA MODALIDADE DE GINECOLOGIA AMBULATÓRIO o PRÉ-
REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS: 1. Comprovação do registro no Conselho 

Regional de Medicina 2. Certificado de conclusão de residência médica em 

Ginecologia reconhecido pela CNRM; ou título de especialista em Ginecologia 
reconhecido pela AMB e registrado no CRM. - SERVIÇO MÉDICO 

ESPECIALIZADO NA MODALIDADE DERMATOLOGIA o PRÉ-REQUISITOS DOS 
PROFISSIONAIS: 1. Comprovação do registro no Conselho Regional de Medicina 

2. Certificado de conclusão de residência médica em Dermatologia, reconhecido 

pela CNRM; ou título de especialista em Dermatologia reconhecido pela AMB e 
- SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA 

MODALIDADE NEUROLOGIA (AMBULATÓRIO) o PRÉ-REQUISITOS DOS 
PROFISSIONAIS: 1. Comprovação do registro no Conselho Regional de Medicina 

2. Certificado de conclusão de residência médica em Neurologia reconhecido pela 

CNRM; ou título de especialista em Neurologia reconhecido pela AMB e registrado 
- SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA MODALIDADE 

REUMATOLOGIA (AMBULATÓRIO) o PRÉ-REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS: 1. 
Comprovação do registro no Conselho Regional de Medicina 2. Certificado de 

conclusão de residência médica em Reumatologia reconhecido pela CNRM; ou 
título de especialista em Reumatologia reconhecido pela AMB e registrado no 

- SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA MODALIDADE 

UROLOGIA (AMBULATÓRIO) o PRÉ-REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS: 1. 
Comprovação do registro no Conselho Regional de Medicina. 2. Certificado de 

conclusão de residência médica em UROLOGIA reconhecido pela CNRM; ou título 
de especialista em UROLOGIA reconhecido pela AMB e registrado no CRM. o 3.2. 

Todos os profissionais apresentados pela licitante deverão cumprir os pré-

requisitos técnicos. Havendo o descumprimento, o profissional que não atendeu 
ao exig

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
– SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA MODALIDADE DE 

ORTOPEDIA (AMBULATÓRIO). o PRÉ-REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS: 1. 
Comprovação do registro no Conselho Regional de Medicina. 2. Certificado de 

conclusão de residência médica em Ortopedia, reconhecido pela CNRM; ou título 

02 – SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA MODALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA 

(AMBULATÓRIO). o PRÉ-REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS: 1. Comprovação do 
registro no Conselho Regional de Medicina. 2. Certificado de conclusão de 

residência médica em Clínica Médica, reconhecido pela CNRM; ou título de 

ITEM 03 – SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA MODALIDADE DE 

ENDOCRINOLOGIA (AMBULATÓRIO). o PRÉ-REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS: 
1. Comprovação do registro no Conselho Regional de Medicina. 2. Certificado de 

conclusão de residência médica em Endocrinologia, reconhecido pela CNRM; ou 
título de especialista em Endocrinologia, reconhecido pela AMB e registrado no 

CRM. 

- SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA AMBULATÓRIO 
o PRÉ-REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS: 1. Comprovação do registro no 

Conselho Regional de Medicina 2. Certificado de conclusão de residência médica 
em Pediatria, reconhecido pela CNRM; ou título de especialista em Pediatria, 

reconhecido pela AMB e registrado no CRM. – SERVIÇO MÉDICO 

ESPECIALIZADO NA MODALIDADE DE GINECOLOGIA AMBULATÓRIO o PRÉ-
REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS: 1. Comprovação do registro no Conselho 

Regional de Medicina 2. Certificado de conclusão de residência médica em 
Ginecologia reconhecido pela CNRM; ou título de especialista em Ginecologia 

- SERVIÇO MÉDICO 
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ESPECIALIZADO NA MODALIDADE DERMATOLOGIA o PRÉ-REQUISITOS DOS 
PROFISSIONAIS: 1. Comprovação do registro no Conselho Regional de Medicina 

2. Certificado de conclusão de residência médica em Dermatologia, reconhecido 
pela CNRM; ou título de especialista em Dermatologia reconhecido pela AMB e 

- SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA 

MODALIDADE NEUROLOGIA (AMBULATÓRIO) o PRÉ-REQUISITOS DOS 
PROFISSIONAIS: 1. Comprovação do registro no Conselho Regional de Medicina 

2. Certificado de conclusão de residência médica em Neurologia reconhecido pela 
CNRM; ou título de especialista em Neurologia reconhecido pela AMB e registrado 

no - SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA MODALIDADE 

REUMATOLOGIA (AMBULATÓRIO) 
o PRÉ-REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS: 1. Comprovação do registro no 

Conselho Regional de Medicina 2. Certificado de conclusão de residência médica 
em Reumatologia reconhecido pela CNRM; ou título de especialista em 

- SERVIÇO 

MÉDICO ESPECIALIZADO NA MODALIDADE UROLOGIA (AMBULATÓRIO) o PRÉ-
REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS: 1. Comprovação do registro no Conselho 

Regional de Medicina. 2. Certificado de conclusão de residência médica em 
UROLOGIA reconhecido pela CNRM; ou título de especialista em UROLOGIA 

reconhecido pela AMB e registrado no CRM. o 2.2. Todos os profissionais 
apresentados pela licitante deverão cumprir os pré-requisitos técnicos. Havendo 

o descumprimento, o profissional que não atendeu ao exigido será excluído da 

Análise técnica. (grifos nossos) De todos estes, se destacam em função da 
gravidade cláusula 17.11, alínea “d”; item 3 do ANEXO I; cláusula segunda do 

ANEXO IV, primeiro por só aceitar médicos com certificado de conclusão de 
residência médica ou título de especialista reconhecido pela AMB (Associação 

Médica Brasileira) e registrado no CRM e, além disso, por EXCLUIR 

EXPRESSAMENTE A VALIDADE DE TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
CHANCELADOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) EM DEZENAS DE 

ESPECIALIDADES E ÁREAS DE ATUAÇÃO, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA 
LEGAL PARA TANTO. 

3. LIBERDADE ELEMENTAR DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL: PATAMARES LEGAIS 
E CONSTITUCIONAIS. Adentrando ao mérito da discussão, a Associação destaca 

previsão contida na lei em sentido estrito, isto é, na Lei nº. 3.268/57 que dispõe 

sobre os Conselhos e cria as autarquias regionais e a federal, que são objetivadas 
para a fiscalização profissional da categoria1. Aduz o art. 17 da supramencionada 

lei: Art . 17. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer 
de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, 

certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no 

Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua 
atividade. (Vide Medida Provisória nº 621, de 2013) (grifo nosso). Duas distinções 

claras apontam nesse jaez, tais quais: 1- o exercício da especialidade médica 
com a inscrição pessoal em qualquer dos Conselhos Regionais e; 2 - o registro 

de títulos, diplomas, certificados e cartas no Ministério da Educação. A Lei nº. 
3.268/57 dá plenitude ao disposto no preceito constitucional pétreo firmado no 

art. 6º, no patamar de direito social, bem como sua destinação reflexa que é a 

qualificação para o trabalho na intelecção expressa da Carta Magna, mais 
especificamente no art. 2052. 

Diante de toda essa fundamentação, é de se alumiar que quando o art. 17 da Lei 
nº. 3.268/57 afeta o exercício legal do profissional médico com a condição de 

devida inscrição no CRM, não é válido qualquer ato infralegal que discrimine o 

exercício do trabalho, ofício ou profissão. O EXERCÍCIO É PLENO APÓS A 
FORMAÇÃO E REGISTRO, ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI, não sendo 

aceitável, portanto, limitação como a ocorrida no caso em tela. 4. EDITAL EM 
CONFLITO COM PARECERES DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Conforme 

já bem explicitado, o médico pode usufruir de seus atos, a partir do momento 
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que possua um diploma conferido por faculdade de Medicina; registro desse 
diploma, com a conseguinte inscrição no CRM do Estado onde exercerá a 

profissão. É entendimento do Conselho Federal de Medicina através de diversos 
pareceres, de que NÃO PODE OCORRER DISCRIMINAÇÃO ENTRE AQUELE QUE 

TEM A RESIDÊNCIA COM AQUELE QUE NÃO TEM ESSE TÍTULO. Seguem alguns 

exemplos de pareceres do CFM: Parecer CFM n. 08/1996: 
“Nenhum especialista possui exclusividade na realização de qualquer ato médico. 

O título de especialista é apenas um presuntivo de ‘plus’ de conhecimento em 
uma determinada área da ciência médica”. Parecer CFM n. 17/2004: “Os 

Conselhos Regionais de Medicina não exigem que um médico seja especialista 

para trabalhar em qualquer ramo da Medicina, podendo exercê-la em sua 
plenitude nas mais diversas áreas, desde que se responsabilize por seus atos 

(…).” Parecer CFM n. 21/2010: “O médico devidamente inscrito no Conselho 
Regional de Medicina está apto ao exercício legal da medicina, em qualquer de 

seus ramos; no entanto, só é lícito o anúncio de especialidade médica àquele que 

registrou seu título de especialista no Conselho.” Parecer CFM n. 06/2016: “O 
médico regularmente inscrito no CRM está legalmente autorizado para exercer a 

medicina em sua plenitude, assumindo a responsabilidade dos atos médicos que 
pratica. Parecer CFM n. 09/2016: “O médico devidamente registrado no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) da jurisdição na qual atua está apto a exercer a 
profissão em toda sua plenitude, sendo impedido apenas de anunciar 

especialidade sem o registro do respectivo título no CRM.” A bem da verdade, o 

que se busca esclarecer é que O MÉDICO, LEGALMENTE INSCRITO NO 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DA JURISDIÇÃO DO SEU ESTADO DE 

ATUAÇÃO, ESTÁ APTO A EXERCER A PROFISSÃO NA SUA PLENITUDE, EM 
QUALQUER ÁREA, não havendo, portanto, restrições na sua atuação, sobretudo, 

em razão da ausência do denominado Registro de Qualificação de Especialista. 

 

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

impugnação para que o edital seja modificado. 

 

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. 

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

fls. 179/179v, esclareceu os questionamentos suscitados pela empresa ABRAMEPO – 

ABRAMEPO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRO DE MÉDICOS COM EXPERTISE DE PÓS – 

GRADUAÇÃO. Observemos: 

 
Em resposta ao despacho da CSL (Comissão Setorial de Licitação) fl. 178 acerca 

dos do pedido de impugnação apresentado pela ABRAMPEO – Associação 
Brasileira de Médicos com Expertise de Pós-Graduação, (fls. 154 a 177), 

esclarecemos: 
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1. DA IMPORTÂNCIA DO TÍTULO DE ESPECIALISTA: A EMSERH é uma 

Empresa Pública responsável por administrar grandes Unidades de Saúde do 
Estado do Maranhão, onde prima pela qualidade nos atendimentos e assistência 

médica especializada à população. O Hospital Aquiles Lisboa é uma Unidade de 

Saúde de grande importância para a população, pois é referência na rede de 
estado da saúde na prevenção e tratamento da hanseníase, além de oferecer 

outras especialidades médicas, visando a ampliação dos serviços de saúde.  
Portanto, ante o exposto, exigimos como pré-requisito dos profissionais que os 

mesmos sejam especialistas para cada item determinado, haja vista 

complexidade dos serviços ofertados.  
2. PROFISSIONAIS MÉDICOS PÓS-GRADUADOS: o curso de pós-graduação 

confere ao médico apenas formação acadêmica, não sendo sinônimo de 
especialidade médica. Para a Justiça Federal, o título de especialista é somente 

aquele fornecido por sociedades de especialistas ao médico concluinte do curso 

de Residência Médica, nos termos do decreto regulamentar nº 8.516/2016. Este 
texto legal define que o título de especialista é aquele concedido pelas sociedades 

de especialidades, por meio da Associação Médica Brasileira (AMB) ou pela 
conclusão de formação em programas de Residência Médica credenciados pela 

Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). Portanto, segundo decreto 
supracitado, NÃO ACATAMOS ao pedido.  

Diante do exposto, esclarecidos os questionamentos, encaminha-se à CSL para 

conhecimento e providências atinentes ao cargo. 
 

Verifica-se, portanto, que a Gerência de Gestão Hospitalar, conforme 

manifestação acima, não acatou os pedidos solicitados pela ABRAMEPO – 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRO DE MÉDICOS COM EXPERTISE DE PÓS – GRADUAÇÃO. 

 

IV – CONCLUSÃO 

Ante o exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em estrita observância 

aos princípios que regem os procedimentos licitatórios, CONHEÇO a impugnação interposta por 

ABRAMEPO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRO DE MÉDICOS COM EXPERTISE DE PÓS – 

GRADUAÇÃO, em razão do vício formal, para no MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao pleito 

formulado. 

Na oportunidade, mantém-se inalteradas as cláusulas editalícias, no entanto, a nova 

data de abertura será publicada nos meios oficiais. 

São Luís - MA, 12 de julho 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 


