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PROCESSO Nº 76.991/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 248/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 76.991/2020 - EMSERH  

Impugnante: MED-SURGERY HOSPITALAR LTDA 

Licitações-E nº [888657] 

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais, Tipo CURATIVOS 

ESPECIAIS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, para atender as necessidades das 

unidades de Saúde administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

SURGERY HOSPITALAR LTDA devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em 

face do edital da Licitação Eletrônica nº 248/2021 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 26/08/2021 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 

19/08/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

18/08/2021, portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

Em apertada síntese, a empresa impugnante alega que as especificações do item 6 

restringem a participação de outras empresas visto que inviabiliza a apresentação de outros 

produtos. Vejamos: 

 

DOS FATOS 
Foi expedido o edital supra destinado à aquisição curativo especial para 

tratamento de epidermólise bolhosa para atender as necessidades das unidades 
de saúde administrada pela Empresa Maranhense de Serviço Hospitalares – 

EMSERH.  

No anexo II, especificações dos materiais a serem adquiridos, consta como item 
06. Solicita “HIDROGEL AMORFO E TRANSPARENTE, ESTÉRIL. COMPOSTO POR 

CARBOXI-METIL-CELULOSE (CMC), PROPILENOGLICOL, 
ÁGUA E OU HIDROCOLÓIDES NATURAIS VOLUME APROXIMADO ENTRE 25G E 

50G”. Consoante se passa a demonstrar, não pode prosperar o ato convocatório 
com essa especificação por não deixar a participação de outros produtos. 

DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

Com efeito, a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, destina-
se a aquisição curativo especial para tratamento de Epidermólise Bolhosa para 

atender as necessidades das unidades de saúde administradas pela Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH 

A especificação contida no anexo II, ITEM 6 como se vê, não pormenoriza a 

aquisição do produto para os fins buscados. Em verdade, a permanecer a 
situação posta, dar opções de apenas alguns participantes, visto que no mercado 

existem produtos com outros compostos, que podem apresentar o mesmo 
resultado no tratamento de feridas. 

Ademais, o item ora citado, só estabelece HIDROGEL COMPOSTO POR CARBOXI-
METIL-CELULOSE, não dando possibilidade para outros produtos com a mesma 

função. 

DO PEDIDO 
Posto isto, requer o impugnante seja corrigido o item em apreço para, assim, 

estabelecer as especificações que garantam a utilização e participação de  
produtos que atendam a função sem comprometer a melhora do paciente. 

Modificando 

assim de: “HIDROGEL AMORFO E TRANSPARENTE, ESTÉRIL.COMPOSTO POR 
CARBOXI-METIL-CELULOSE (CMC), PROPILENOGLICOL, ÁGUA E OU 

HIDROCOLÓIDES NATURAIS VOLUME APROXIMADO ENTRE 25G E 50G. para 
HIDROGEL AMORFO E TRANSPARENTE, ESTÉRIL.COMPOSTO POR CARBOXI-

METIL-CELULOSE (CMC) e ou ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E OU PHMB, 

PROPILENOGLICOL, ÁGUA E OU HIDROCOLÓIDES NATURAIS VOLUME 
APROXIMADO ENTRE 25G E 50G” possibilitando uma participação isonômica. 

 

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

impugnação para que o edital seja alterado. 
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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 da Central de Abastecimento Farmacêutico, o qual possui 

conhecimento técnico a respeito do objeto a ser adquirido. Assim, a decisão aqui proferida é 

fundamentada exclusivamente na manifestação do referido setor. 

A Gerência da Central de Abastecimento Farmacêutico, através do Despacho 

Administrativo colacionado às fls. 154, esclareceu os questionamentos suscitados pela empresa 

MED-SURGERY HOSPITALAR LTDA. Observemos: 

 

A Epidermólise Bolhosa (EB) é uma condição clínica caracterizada pela presença 
de bolhas e erosões na pele, e muitas vezes nas mucosas, geralmente após 

mínimos traumas. A EB pode ter causa genética ou autoimune, e, por 
conseguinte, é dividida entre as formas EB hereditária ou EB Adquirida, 

respectivamente. 
Os curativos especiais para o tratamento dos portadores de EB são de extrema 

importância dentro desse serviço, haja vista que a manutenção dos mesmos, 

objetiva a promoção de saúde, integridade, eficácia na assistência à saúde e a 
máxima eficiência com o mínimo de risco aos pacientes. 

Considerando a PORTARIA CONJUNTA Nº 11, de 26 de junho de 2020 que aprova 
o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Epidermólise Bolhosa Hereditária 

e Adquirida:  

A escolha do curativo deve ser avaliada individualmente, de acordo com as 
características da lesão (extensão, presença de exsudato, odor ou infecção) e do 

estado geral do indivíduo. Em casos de lesões infectadas, podem ser necessários 
curativos a base de sais de prata (8,26). Estes curativos devem ser usados com 

cautela em recém-nascidos e por tempo limitado em crianças devido à 

possibilidade de impregnação e intoxicação por sais de prata (26). Embora os 
estudos com os chamados curativos especiais apresentem alto risco de viés, 

baixo tempo de seguimento e muito baixa qualidade de evidência científica, 
existem diferentes desses curativos usados em lesões bolhosas, sendo que 

poucos foram de fato avaliados em indivíduos com EB. 
A DEBRA Brasil é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, que tem 

como objetivo disseminar as melhores práticas e informações da DEBRA 

International no Brasil, além do desenvolvimento de ações de melhoria de 
qualidade de vida para as pessoas com EB e também suportar estudos/ pesquisas 

em busca da cura para a EB. 
A DEBRA Brasil elaborou um documento ao Ministério da Saúde, com a intenção 

de esclarecer sobre as condutas atuais no tratamento das Feridas de Epidermólise 

Bolhosa, e indicou as cobertas mais adequadas, baseada em consensos 
internacionais que favoreçam a cicatrização e previnam novas lesões (fls. 158-

161):       
10) HidrogGel amorfo composto de carboximetilcelulose sódica, gelatina e 

pectina para aplicar em lesões secas pu apresentando pouco exsudato. Utilizado 
em regiões de face, períneo e genitais.   

Diante dos fatos elencados, informamos o descritivo técnico do Item 06 - 

HIDROGEL AMORFO E TRANSPARENTE, ESTÉRIL. COMPOSTO POR CARBOXI-
METIL-CELULOSE, não fere aos princípios da legalidade, devido à especificidade 
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necessária para o referido produto pela complexidade e gravidade dessa doença. 

Fato que não torna exclusivo a participação de quaisquer licitantes, uma vez que 
outras marcas atendem ao descritivo licitado. Contudo, seguiremos as exigências 

da DEBRA BRASIL e dos Consensos internacionais, e manteremos o descritivo 

técnico deste edital. 
 

Portanto, com fulcro na manifestação da Gerência da Central de 

Abastecimento Farmacêutico, observou-se que não há necessidade de alteração 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 MED-SURGERY HOSPITALAR LTDA, em razão da sua tempestividade, para no 

MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao pleito formulado. 

Na oportunidade, permanecem inalteradas as cláusulas editalícias, no entanto, a 

nova data de abertura da Licitação Eletrônica nº 248/2021 será publicada nos meios oficiais. 

 

São Luís - MA, 31 de agosto de 2021. 

 
Vinicius Boueres Diogo Fontes 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Mat. 3.844 

 
 
De acordo: 
 

Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 

Mat. 7.327 


