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PROCESSO Nº 124.913/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 355/2021 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 124.913/2021 - EMSERH  
 
Impugnante: WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de testes de determinação 
de hemoglobina e análise de pulsação dos candidatos à doação de sangue e de pacientes, por 
método não invasivo com equipamentos em regime de comodato para o hemocentro coordenador 
e hemonúcleos que compõem a hemorrede do maranhão. 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposta pela empresa 
WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI devidamente qualificado na peça inicial acostada aos 
autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 355/2021 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 12/11/2021 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 05/11/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

03/11/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 
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II – DAS RAZÕES 
 
Em síntese, a empresa impugnante afirma que a descrição do objeto encontra-se 

totalmente direcionado aos produtos da NBM 200 SYSTEM da marca ORSENSE, fato este que 
restringe a competitividade do certame. Observemos: 

 
O edital encontra-se totalmente direcionado aos produtos NBM 200 
SYSTEM   da marca ORSENSE. Para comprovar tal assertiva, seguem as 
reproduções a seguir 
(...) 
Disponível em https:ljdocplayer.com.br/10537205-Guia-do-
utilizador-nbm- 200. html - Acesso em 03/11/2021(e em anexo) O objeto 
final pretendido é a prestação· do serviço, qual seja, a medição do 
parâmetro de hemoglobina com a especificação no edital, se não 
houvesse a restrição, poderia ser realizada por diversos equipamentos 
existentes no mercado, no entanto, os detalhes exigidos do equipamento 
não guardam qualquer correlação com a necessidade da administração e 
impossibilitam qualquer competividade no certame, entre outras minucias 
que servem a afastar a competitividade sem qualquer prejuízo para a 
obtenção do resultado final que é o exame do paciente. Note-se que os 
equipamentos devem ter registros na ANVISA, o que torna qualquer 
detalhe dispensável. Até poderia aceitar-se especificações que 
demonstrassem a capacidade de performance dos equipamentos, tais 
como: processamento em condições adversas, etc., mas as restrições 
apontadas servem apenas à restrição de competividade. 
 

Ante o exposto, a impugnante requer que seja conhecida e acolhida a presente 
impugnação para que o edital seja alterado, com a inclusão das exigências solicitadas. 

 
III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

 
O presente certame tem como objeto a Contratação de empresa especializada para 

o fornecimento de testes de determinação de hemoglobina e análise de pulsação dos candidatos 
à doação de sangue e de pacientes, por método não invasivo com equipamentos em regime de 
comodato para o hemocentro coordenador e hemonúcleos que compõem a hemorrede do 
maranhão.  

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 ao Centro de Hematologia 
e Hemoterapia do Maranhão (Hemomar), por intermédio da 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 ao questionamento suscitado, o despacho do Centro de 
Hematologia e Hemoterapia do Maranhão (Hemomar), às fls. 164, afirmou o seguinte:  

 
Em resposta ao pedido de esclarecimento sobre itens do Termo de 
Referência que instrui a aquisição de insumos estratégicos para o Ciclo do 
Sangue, a serem utilizados pela Hemorrede Estadual, expõe o que segue. 
Como resposta às folhas 139/162-v, apresentado pela empresa WEBMED 
SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI, segue a seguir: 
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O Termo de Referência, não está direcionado a nenhuma empresa, o 
Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão visa a qualidade e a 
excelência nos serviços prestados. No entanto para tornar processo 
licitatório mais abrangente, alteramos a especificação técnica do Termo 
de Referência. 
Segue abaixo a Especificação Técnica referente ao processo 
administrativo Nº 124.913/2021: 
1. Tecnologia não invasiva e portátil; 
2. Hemoglobina (Hb) na faixa de medição: 6 a 18g/dl e pulsação no 

intervalo de 30 a 200bpm, critérios necessários a fim de contemplar os 
pacientes hematológicos atendidos no ambulatório do Hemocentro 
Coordenador e os candidatos à doação de sangue; 

3. Resultados dos testes realizados em até 60 segundos; 
4. Temperatura de operação: 18ºC a 30ºC, considerando-se que o 

equipamento será utilizado em ambientes adversos nas coletas 
externas. 

5. Auto-teste ao inicializar o equipamento; 
6. Bateria back-up e indicador de bateria baixa; 
7. Alimentação de energia bivolt e bateria recarregável, o equipamento 

deve ser compatível com o nível de tensão de fornecimento da rede 
elétrica. 
 

Portanto, conforme manifestação do setor competente, o questionamento feito pela 
empresa impugnante será acatado 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 empresa WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI, em razão a sua tempestividade, para 
no MÉRITO, DAR PROVIMENTO ao pleito formulado, conforme manifestação do Centro 
de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão às fls. 164. 

 
Na oportunidade, informamos que permanecem inalteradas as demais cláusulas 

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

São Luís - MA, 2 de dezembro 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 


