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PROCESSO Nº 73.391/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 376/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 73.391/2021 - EMSERH  

Impugnante: SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde em 
exames para diagnósticos médicos de Tomografia Computadorizada, em atendimento a 
demanda do Hospital Tarquínio Lopes Filho – Hospital do Câncer.  
 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

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

Licitação Eletrônica nº 332/2021 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 20/12/2021 

às 09h00min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica pudesse impugnar ou 

solicitar esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até às 
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18h00min do dia 13/12/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

13/12/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

A impugnante questiona sobre as exigências que deverão constar na proposta, 

afirmando que por se tratar de contratação de prestação de serviço, não haveria que se falar 

um produto. Observamos: 

O Edital, ao tratar acerca do ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS, exige, 

no item 7.1.1 que a proposta de preços, contendo as especificações 

detalhadas do objeto ofertado, deverá ser elaborada e enviada em 

formulário específico, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, 
indicando a unidade, quantidade, marca e nome comercial do produto, 

fabricante/importador/distribuidor, procedência, indicação da forma 
de embalagem e número do Registro do Produto na ANVISA. Tal 

exigência é repetida na alínea “g” do item 12.3.1 QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICO- OPERACIONAL, in verbis: g) Nas propostas deverá ter Descrição 

detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as 

especificações constantes do Termo de Referência, com a indicação da 
unidade, quantidade, marca e nome comercial do produto, 

fabricante/importador/distribuidor, procedência, indicação da forma de 
embalagem e número do Registro do Produto na ANVISA. Nesse contexto, 

vale a pena a releitura do OBJETO DA LICITAÇÃO previsto no item 1.1 

do Edital, in verbis: 1.1. A presente Licitação Eletrônica tem por objeto 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde 

em exames para diagnósticos médicos de Tomografia Computadorizada, em 
atendimento a demanda do Hospital Tarquínio Lopes Filho – Hospital do 

Câncer, conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos. Da 

simples leitura do objeto do certame, é possível identificar que tratar-se-á 
da contratação da prestação de um serviço. E, assim sendo, não haveria que 

se falar em “um produto”, como citado o item 7.1.1, muito menos em 
marca, nome comercial, fabricante/importador/distribuidor, procedência, 

forma de embalagem e número de registro do suposto produto da ANVISA. 
Diante do exposto, considerando o objeto do certame, questiona-se a 

necessidade e viabilidade de atendimento, assim como, a legalidade da 

exigência de tal informação no envio da proposta de preço. 

 

A impugnante questiona também sobre a qualificação técnica prevista no edital, 

afirmando que o Decreto Federal nº 79.094/77 foi revogado desde 2013, portanto não há o 

que se falar na sua exigência, bem como sobre o fato dos licitantes não se enquadrariam nas 

hipóteses de abrangência do RDC 185. Observemos: 

O Edital, ao listar os documentos necessários para a QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICO- OPERACIONAL, faz a seguinte e questionável exigência em sua 

alínea “f”, in verbis: 12.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 12.3.1. 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. [...] f) Certificado de registro 
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do equipamento no Ministério da Saúde, fornecido através do seu órgão 
competente conforme art. 14, parágrafo 4º, do Decreto Federal nº 

79.094/77, ou publicação no Diário Oficial da União ou Certificado de 
Isenção do Registro no Ministério da Saúde, Conforme RDC 185/04. Acerca 

de tal exigência, alguns esclarecimentos são necessários, já que, assim como 

no item anterior, relembra-se que o OBJETO da Contratação tratar-se-á da 
PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO. Ocorre que o citado Decreto Federal nº 

79.094/77 foi revogado desde 2013. Situação na qual não há que se falar na 
sua exigência. Mas não só. O referenciado RDC 185/2001, por sua vez, tem o 

cunho de aprovar o Regulamento Técnico que trata do registro, alteração, 

revalidação e cancelamento do registro de produtos médicos na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Ora ilma, da simples leitura dos 

dispositivos da Citada Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA, da qual 
destaca-se o art. 1° do Regulamento Técnico, in verbis, percebe-se que 

sujeitam-se a tal registro apenas os fabricantes e importadores de produtos 

médicos.REGULAMENTO TÉCNICO REGISTRO, ALTERAÇÃO, 
REVALIDAÇÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO DE 

PRODUTOS MÉDICOS. PARTE 1 - Abrangência e Definições. 1. As 
disposições deste documento são aplicáveis aos fabricantes e importadores 

de produtos médicos. Diante de todo o exposto; Considerando que o objeto 
do presente certame é a contratação da prestação de um serviço médicos; 

Considerando que as licitantes não se enquadrariam nas hipóteses de 

abrangência do RDC 185; Questiona-se a necessidade e viabilidade de 
atendimento, assim como, a legalidade da exigência de tal registro no 

Ministério da Saúde. 

 

Por fim a impugnante questiona sobre as especificações do equipamento a ser 

disponibilizado pela empresa vencedora. Observemos: 

O Termo de Referência, em seu item 3, prevê uma lista das 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO  EQUIPAMENTO  A  SER  

DISPONIBILIZADO  PELA CONTRATADA (TOMÓGRAFO DE 32 

CANAIS). Ocorre que, ao analisar tais especificações, percebe-se que as 

mesmas não são compatíveis com a grande maioria das marcas 

fornecedoras de aparelhos de tomografia disponíveis no mercado. Em 

síntese, na maneira que são descritas as especificações mínimas do 

aparelho de tomografia computadorizada, o Termo de Referência não 

permitiria a ampla competitividade na medida em que nem toda a grande 

parte das marcas conseguiriam fornecer. Nesse contexto, ao incluir tais 

especificações como exigências mínimas do equipamento a ser fornecido, 

o edital restringe a ampla competitividade sem qualquer fundamento 

técnico. Afinal, a finalidade do certame é a prestação de serviços de saúde 

em exames para diagnósticos médicos de Tomografia Computadorizada, a 

qual pode ser plenamente atendida por Tomógrafos fornecidos por 

diversas marcas disponíveis no mercado. Ou seja, tem-se evidenciada uma 

restrição infundada, cujo direcionamento do certame será inevitável, o que 

é amplamente vedado pelos tribunais: REPRESENTAÇÃO. PEDIDO 

CAUTELAR, SUPOSTA IRREGULARIDADE CARACTERIZADA POR 

RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE CAUSADA POR DISPOSITIVO DO 
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EDITAL. SUSPENSÃO CAUTELAR DA LICITAÇÃO. REFERENDO. (TCU, 

ACÓRDÃO 432/2019 ATA 6/2019 - PLENÁRIO, Relator(a): RAIMUNDO 

CARREIRO, Data da sessão: 27/02/2019, #63103892) 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROMANADA EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LICITAÇÕES. MEIO DE EXEQUIBILIDADE DA 

PROPOSTA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENOR QUE 1% (UM 

POR CENTO). RESTRIÇÃO PREVISTA NO EDITAL. PROVÁVEL 

ILEGALIDADE. FUNDAMENTO RELEVANTE E RISCO DE INEFICÁCIA 

DA MEDIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO     

CONHECIDO     E     DESPROVIDO.     DECISÃO. MANTIDA. 1. 

Cuida-se de Agravo Interno, autuado sob o nº. 0623396-

85.2018.8.06.0000/50000, interposto pelo ESTADO DO CEARÁ em face de 

Decisão Interlocutória proferida por esta Relatora (fls. 175/180), nos autos 

do Agravo de Instrumento agitado nos autos do Mandado de Segurança 

(nº 0623396- 85.2018.8.06.0000) impetrado por FA2F- ADMINISTRAÇÃO  

E SERVIÇOS LTDA, na qual deferi parcialmente o pedido de...« (+245   

PALAVRAS)   »...  tutela  recursal,   por   vislumbrar   o preenchimento 

dos requisitos legais para tanto. 2. Não conformado, o ente público 

agravante interpôs o presente recurso, no qual sustenta, às fls. 01/12, que o 

edital em comento encontra- se absolutamente de acordo com os mais 

recentes julgados, inclusive deste Tribunal de Justiça, estabelecendo critério 

razoável e objetivo para aferição da exequibilidade da proposta. 3. Pois 

bem. É cediço na jurisprudência que não pode o Poder Público estipular 

taxa mínima de administração, residindo esta no campo da liberalidade do 

licitante, cabendo a este apresentar sua proposta conforme seu interesse, 

além de representar contrassenso tal exigência quando se tem como 

critério de avaliação da proposta o menor preço, o qual representaria uma 

maior vantagem para a Administração Pública que teria custos mais 

reduzidos para a prestação do mesmo serviço. 4. Nessas razões, constata-

se a possível violação ao disposto no art. 40, X, da Lei nº. 8.666/93 (Redação 

alterada pela Lei nº. 9.648/98), aplicável subsidiariamente à Lei do Pregão, 

conforme preleciona seu art. 9º, infringindo os princípios que regem a 

Licitação, e impedindo a própria Administração Pública de, em tese, buscar 

as propostas mais vantajosas, visando assim o interesse público. 5. Assim, 

apesar de ser de competência da Administração Pública o exercício do 

controle quanto à justiça e viabilidade econômica das ofertas e propostas 

submetidas à exame, esta última, valendo-se de suas prerrogativas, não 

pode desobedecer a legislação, olvidando-se de realizar contratações de 

maior interesse às necessidades públicas. 6. Desta feita, não havendo 

previsão legal de cláusulas ou condições que restrinjam o caráter competitivo 

do certame, verifica-se a plausibilidade do direito e a lesão de difícil 

reparação do Agravante, ante a possível ilegalidade, devendo ser 

afastadas, inclusive, pela própria Administração, quando patente o 

mencionado vício, que não pode impedir os concorrentes à apresentarem a 

exequibilidade de seus contratos por documentos suficientemente idôneos. 7. 
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Por tais razões, a medida que se impõe é a manutenção da decisão 

vergastada, sendo imperioso o afastamento, parcialmente, das cláusulas 

previstas na norma editalícia permitindo a participação da Recorrida no 

certame, desde que comprove, efetivamente, a exequibilidade de sua 

proposta. 8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJ; 

Relator (a): LISETE DE SOUSA GADELHA; Comarca: Fortaleza; Órgão 

julgador: 12ª Vara da Fazenda Pública; Data do julgamento: 11/03/2019; 

Data de registro: 12/03/2019, #83103892). 

 

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

impugnação para que o edital seja alterado, possibilitando a revisão dos itens supra referidos. 

 

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 

Computadorizada, em atendimento a demanda do Hospital Tarquínio Lopes Filho – 

Hospital do Câncer.  

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, 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 aos questionamentos suscitados, a Gerência de Gestão 

Hospirtalar, às fls. 358/358v, afirmou o seguinte:  

 
1.ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO: O objeto em questão trata de 

exames de tomografia, onde identifica-se nas especificações técnicas no 

item 3.1 do Termo de Referência, no item 03 que os serviços incluem 
locação do equipamento (tomógrafo). Portanto, deverá ser analisado no 

ato da habilitação técnico-operacional se a Empresa licitada atende aos 
requisitos exigidos, tanto para o item 01 e 02, como para o item 03, que 

trata do produto/equipamento, a saber, tomógrafo. 2. QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICO-OPERACIONAL:  Quanto ao questionamento do registro do 

produto, ACATAMOS que o DECRETO FEDERAL N° 79.094/77 FOI 

REVOGADO PELO DECRETO N° 8.077, DE 14 DE AGOSTO DE 
2013 DOU N° 157, DE 15/08/2013. Porém, RATIFICAMOS o 

referenciado na RDC 185/2001 que ressalta no Art. 4º “No caso de 
equipamento médico, o fabricante ou importador deve fixar de forma 

indelével em local visível na parte externa do equipamento, no mínimo as 

seguintes informações de rotulagem: a) identificação do fabricante 
(nome ou marca) b) identificação do equipamento (nome e modelo 

comercial); c) número de série do equipamento; d) número de registro 
do equipamento na ANVISA.” Esta administração pública preocupa-se 

com a qualidade e a segurança dos equipamentos, onde todo 
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equipamento para ser utilizado deve ter todos os requisitos citados 
acima, onde agrega maior segurança e confiança na execução dos 

serviços. 3. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO APARELHO:  O 
Hospital de Câncer é uma Unidade referência em pacientes oncológicos, 

onde exige das empresas licitadas que apresentem equipamentos de 

qualidade, para melhor visualização das imagens, dando apoio no 
diagnóstico médico. Portanto, as exigências mínimas do aparelho não 

impedem a ampla competitividade, tendo em vista que são mínimas, ou 
seja, estando a critério das licitantes apresentar produto/equipamento do 

tipo “equivalente”, ou “similar” ou de “melhor qualidade”, 

demonstrando assim o desempenho e qualidade. 

 

Portanto, conforme manifestação da Gerência de Gestão Hospitalar, os 

questionamentos feito pela impugnante serão acatados em parte, destaca-se que 

houve necessidade de modificação de parte do edital e as alterações serão promovidas 

através de errata a ser publicada no sítio eletrônico da EMSERH. 

 

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 B. BRINGEL ADVOCACIA E CONSULTORIA para no MÉRITO, DAR PROVIMENTO 

PARCIAL ao pleito formulado,  conforme manifestação da Gerência de Gestão Hospitalar às fls. 

358/358v. 

Na oportunidade, informamos que permanecem inalteradas as demais cláusulas 

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

 

São Luís - MA, 20 de dezembro de 2021. 

 
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Mat. 7.325 

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


