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PROCESSO Nº 29.467/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 194/2021 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 29.467/2021 - EMSERH  
 
Impugnante: ARCOVERDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde para 
realização, sob demanda, de exames de tomografia computadorizada e radiologia com 
equipamentos (em comodato), materiais, insumos, equipe técnico-operacional e obrigações 
inerentes às atividades necessárias à execução dos serviços em atendimento à demanda do 
Hospital de Cuidados Intensivos – HCI, São Luís – MA, conforme Termo de Referência. 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposta pela empresa 
ARCOVERDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA devidamente qualificado na peça inicial acostada 
aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 194/2021 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 

07/07/2021 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 30/06/2021, 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 
31/05/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 
II – DAS RAZÕES 
A empresa impugnante alega que não há no local sala disponível para 

atendimento dos serviços, razão pela qual informa sobre a impossibilidade de celebração do 
contrato por falta de local adequado. Observemos: 

 
Em apertada síntese, trata-se de procedimento licitatório instaurado pela 
Comissão de Licitação da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares 
- EMSERH, na modalidade LICITAÇÃO ELETRÔNICA, nº 194/2021 Tipo 
Menor Preço Por LOTE, conforme disponível em "www.emserh. 
ma.gov.br", A licitação será processada exclusivamente por meio 
eletrônico, sendo necessário que as licitantes interessadas providenciem 
previamente o credenciamento junto ao Banco do Brasil, conforme 
orientações no item 6 do Edital, por meio do site www.licitacoes-e.com.br 
para obtenção da chave de identificação e de senha. Compulsando o 
Edital encontramos no Item 7 a exigência da Visita Técnica, sendo esta 
facultada no subitem 7.2, mas que nos traz em seu subitem 7.1 a 
recomendação da visita para conhecer o local onde serão prestados os 
serviços e para que as empresa possam ter melhores condições para 
apresentarem suas propostas: visita técnica. 7. DA VISITA TÉCNICA: A 
LICITANTE interessada poderá realizar 7.1. Recomenda-se que, 
antes da apresentação das propostas, a licitante interessada realize 
VISITA TÉCN ICA no local onde serão executados os serviços (anexo li) 
especialmente, de forma que sejam identificadas, observadas, analisadas 
e assinaladas todas as peculiaridades necessárias para os equipamentos 
que serão utilizados na execução dos serviços. 7.2. A visita técnica é uma 
faculdade conferida à empresa interessada em participar do certame, e 
propicia o conhecimento prévio de todas as condições necessárias para 
plena execução dos serviços e formulação dos preços. Ao optar por não 
realizar a visita técnica, a Contratada não poderá vir a alegar 
desconhecimento das condições e do grau de dificuldade como 
justificativa para se eximir das obrigações assumidas quando da 
formulação da proposta para participar do presente certame. Conforme 
orientação do próprio Edital no seu subitem 7.3, que As interessadas 
poderão agendar a visita para a vistor ia, previamente, com a área 
ENGENHARIA CLÍNICA, por meio do telefone 3235-7333, até às 10 horas 
do penúltimo dia útil anterior à data agendada para a abertura da 
licitação. Após a vistoria, a área responsável fornecerá Atestado de 
Vistoria. agendamos uma visita técnica ao local onde serão prestados os 
serviços, com objetivo de conhecer o local onde será instalado os 
equipamentos para prestação dos serviço. No dia 28 de junho do corrente 
ano, a  Sra. Rafaella Vieira Lins Arcoverde realizou a Visita Técnica 
desacompanhada, pois a EMSERH não encaminhou nenhum 
representante que nos auxiliasse na visita, mesmo assim, constatamos as 
seguintes inconsistências no local, que inviabilizam a contratação de 
qualquer empresa: 1 - O Local onde serão prestados os serviços 
possui apenas um andar com condições mínima para instalação dos 
equipamentos que não se encontra disponível; 2 - Fomos informados 
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que No 4º andar já funciona uma sala com os equipamentos de 
tomografia em pleno funcionamento e que os mesmos não poderão ser 
retirados: 3 - A legislação vigente exige que os serviços de readequação 
para instalação aparelho do tipo tomógrafo, é imprescindível uma 
intervenção imediata a fim regularizar o ambiente de acordo com as 
exigências técnicas quanto à instalação física deste equipamento. Para 
tais procedimentos, deverá atentar-se para as normas da NBR 13532 
(Elaboração de projetos de edificações - arquitetura), Resolução - RDC nº 
501 de 21 de fevereiro de 2002 / Parte Ili Critérios para projeto de 
estabelecimentos assistenciais de saúde / 7- instalações prediais 
ordinárias e especiais, NBR 15758-1:2000 (Sistema construtivo em chapa 
de gesso para Drywall - Projeto e procedimentos executivos para 
montagem. / Parte 1: Requisitos para sistemas usados como paredes) e 
NBR 13281 - 2001 - Argamassa para Assentamento e Revestimento, NBR 
13543/08 (Requisitos específicos para instalação elétrica em 
estabelecimentos de saúde), Portaria nº 453 (estabelece as diretrizes 
básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 
odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-X diagnósticos em todo 
território nacional e dá outras providências) e NBR 9574:2008 (Estabelece 
as exigências e recomendações relativas à execução de 
impermeabilização para que sejam atendidas as condições mínimas de 
proteção da construção contra a passagem de fluidos, bem como a 
salubridade, segurança e conforto do usuário). 
4 - Conforme as recomendações acima descritas, não encontramos 
nenhuma sala disponível e adequada para atender os serviços, objeto 
desta licitação nas instalações do HCI, restando apta apenas a sala do 4° 
Andar que já está ocupada e indisponível conforme informado. 
5 - Sendo assim, certificamos a impossibilidade de celebração do Contrato 
por falta de local adequado para realização dos serviços. 

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

impugnação para que o certame seja suspenso. 
 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 
O presente certame tem como objeto Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de saúde para realização, sob demanda, de exames de tomografia 
computadorizada e radiologia com equipamentos (em comodato), materiais, insumos, equipe 
técnico-operacional e obrigações inerentes às atividades necessárias à execução dos serviços em 
atendimento à demanda do Hospital de Cuidados Intensivos – HCI, São Luís – MA, conforme 
Termo de Referência. 

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 Gestão Hospitalar, o qual possui conhecimento técnico a respeito do 
objeto a ser adquirido. Assim, a decisão aqui proferida se fundamenta na manifestação do 
referido setor. 

A Gerência de Gestão Hospitalar, através do Despacho Administrativo 
colacionado às fls. 142, esclareceu os questionamentos suscitados pela empresa ARCOVERDE 
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SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Observemos: 
 

Atualmente os serviços de imagens do HCI são executados no 4° (quarto) 
andar do prédio, onde este setor não foi requisitado pelo Governo do Estado 
do Maranhão como parte integrante do funcionamento do Hospital. Portanto, 
caso haja nova empresa vencedora do certame, informamos que será 
disponibilizada uma sala no térreo (segue planta em anexo com área 
vermelha a ser readequada) onde serão executados os serviços, de acordo 
com as normas vigentes. Para tanto, informamos a adequação do local será 
finalizada antes da contratada assumir os serviços.  
No mais, informamos que a Empresa vencedora do certame terá a garantia 
da prestação dos serviços em ambiente adequado para execução do objeto 
contratual. 
 

Ademais, considerando a manifestação da Gerência de Gestão 
Hospitalar vislumbra-se que não há empecilhos para o prosseguimento do certame, 
considerando que o local disponibilizado para instalação do equipamento será 
adequado antes da contratada assumir os serviços. 
 
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 ARCOVERDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 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, 05 de julho de 2021. 
 
 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 536 
 
 
 
De acordo: 

Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 

Mat. 7.327 
 
 
 
 


