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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 367/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 169.068/2021 - EMSERH  

Impugnante: ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde na especialidade 

de Nefrologia, com os serviços de Hemodiálise, locação de equipamentos (máquina de hemodiálise e 

osmose reversa), com fornecimento de materiais, insumos, reagentes e serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, para atender a demanda do Hospital da Ilha. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de análise de PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO interposto pela empresa 

ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA devidamente qualificado na 

peça inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 367/2021 

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 22/11/2021 às 
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09h00min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica possa impugnar ou solicitar 

esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe é até às 18h00min do 

dia 12/11/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

09/11/2021, portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

Em apertada síntese, solicita a alteração do edital para ampliar a forma de 

comprovação da qualificação técnico – profissional. Vejamos: 

 

2.1.1 O objeto do edital prevê a contratação do serviço de nefrologia no 
qual compete a uma empresa especialista no fornecimento de serviços 

médicos, enquanto que no mesmo objeto prevê a locação de equipamentos 
com fornecimento de insumos. 2.1.2 Conforme o item 3 do mesmo Edital 

em questão estabelece a exigência de 1 (um) médico nefrologista 
plantonista presencial por 12 horas por dia e 7 dias por semana, e 1 (um) 

médico plantonista de sobreaviso. 2.1.3 Pois bem para qualificar 

tecnicamente esse serviço é necessário o registro tanto do profissional como 
da empresa no CRM (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA) e a empresa ter 

o atestado do fornecimento desse serviço em específico conforme o art. 17 
da Lei nº 3.268/1957. “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.” 2.1.4 Quanto que no 
mesmo o item 3 do Termo de Referência do Edital questão também 

contempla junto com o lote dos serviços médicos a locação de 

equipamentos hospitalares com manutenção preventiva e corretiva exige 
outra qualificação profissional sendo engenheiro eletricista o responsável por 

esse serviço que conforme as legislações abaixo: 2.1.5 Art. 6º da Lei nº 
5.194/1966: “Seção III Do exercício ilegal da profissão Art. 6º Exerce 

ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo: 
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços público ou 

privado reservados aos profissionais de que trata esta lei e que não possua 

registro nos Conselhos Regionais; b) o profissional que se incumbir de 
atividades estranhas às atribuições discriminadas em seu registro; c) o 

profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou 
emprêsas executoras de obras e serviços sem sua real participação nos 

trabalhos delas; 

d) o profissional que, suspenso de seu exercício, continue em atividade; e) a 
firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, 

exercer atribuições reservadas aos profissionais da engenharia, da 
arquitetura e da agronomia, com infringência do disposto no parágrafo único 

do art. 8º desta lei.” 2.1.6 Art. 1º da Resolução CONFEA nº 218/1973: “Art. 
1º – Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às 

diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível 

superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades: 
Atividade 01 – Supervisão, coordenação e orientação técnica; Atividade 02 – 

Estudo, planejamento, projeto e especificação; Atividade 03 – Estudo de 
viabilidade técnico-econômica; Atividade 04 – Assistência, assessoria e 

consultoria; Atividade 05 – Direção de obra e serviço técnico; Atividade 06 – 
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Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; Atividade 

07 – Desempenho de cargo e função técnica; Atividade 08 – Ensino, 
pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; 

Atividade 09 – Elaboração de orçamento; Atividade 10 – Padronização, 

mensuração e controle de qualidade; Atividade 11 – Execução de obra e 
serviço técnico; Atividade 12 – Fiscalização de obra e serviço técnico; 

Atividade 13 – Produção técnica e especializada; Atividade 14 – Condução 
de trabalho técnico; Atividade 15 – Condução de equipe de instalação, 

montagem, operação, reparo ou manutenção; 

Atividade 16 – Execução de instalação, montagem e reparo; Atividade 17 – 
Operação e manutenção de equipamento e instalação; Atividade 18 – 

Execução de desenho técnico.” Grifo nosso 2.1.7 Art. 8 ºe 9º da Resolução 
CONFEA nº 218/1973: “Art. 8º – Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA 

ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTÉCNICA: I – o 
desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes 

à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; 

equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição e 
controles elétricas; seus serviços afins e correlatos. Art. 9º – Compete ao 

ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, 
MODALIDADE ELETRÔNICA ou ao ENGENHEIRO DE COMUNICAÇÃO: I – o 

desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes 

a materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; 
sistemas de comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e 

controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e correlatos.” Grifo nosso 
2.1.8 Art. 69, § 2º da Resolução CONFEA nº 1.023/2008: “O atestado 

somente constituirá prova de capacitação técnico-profissional em processo 

licitatório se acompanhado da respectiva CAT.” 2.1.9 Sendo assim para o 
serviço de locação com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 

médico hospitalar compete ao engenheiro eletricista a execução desse 
serviço uma vez que o médico não possui atribuição para tal, e tendo como 

capacidade técnica a apresentação de atestado de capacidade técnica para 
manutenção preventiva e corretiva acompanhada da CAT conforme 

estabelece o art. 69, § 2º da Resolução CONFEA nº 1.023/2008, além dos 

registros da empresa e do profissional no CREA com a apresentação das 
certidões de registro e quitação do CREA dentro da validade. 2.1.10 Para o 

bom desenvolvimento do processo pode se permitir a exigência do 
fornecimento de insumos para os equipamentos de hemodiálise e osmose 

reversa portátil que serão locados para que se evite a incompatibilidade de 

materiais, porém ao se atrelar esses produtos na locação dos equipamentos 
deverá também ter a exigência das AFE (Autorização de Fornecimento de 

Empresas) emitido pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
para a distribuição de medicamento, correlatos e saneantes, para tal 

exigência está amparada pela legislação abaixo: 2.1.11 Art. 1 e 2º da Lei nº 
5.194/1966: “Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária 

instituídas por esta Lei os medicamentos, as drogas, os insumos 

farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 
1973, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, 

saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros 
adiante definidos. Art. 2º - Somente poderão extrair, produzir, fabricar, 

transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, 

exportar, armazenar ou expedir os produtos de que trata o Art. 1º as 
empresas para tal fim autorizadas pelo Ministério da Saúde e cujos 

estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão sanitário das Unidades 
Federativas em que se localizem.” Grifo nosso. 2.1.12 Art. 3º da Resolução 

ANVISA nº 16/2014: “Art. 3º A AFE é exigida de cada empresa que realiza 
as atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, 

exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção, 
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purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de 

medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a uso humano, 
cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes saneantes e envase ou 

enchimento de gases medicinais.” Grifo nosso. 2.1.13 Sendo assim venho 

pedir a separação da disputa desse edital em 2 lotes. 2.1.14 1 (um) lote 
para o fornecimento de serviços médico contemplando os serviços 

PLANTONISTA PRESENCIAL 12H/ 7 (SETE) DIAS POR SEMANA 
PLANTONISTA SOBREAVISO 12H/ 7 (SETE) DIAS POR SEMANA 1. 

Assistência médica aos pacientes dialíticos da UTI e enfermaria; 

2.Acompanhar o processo de instalação do paciente na máquina de 
hemodiálise; 3. Sessões de hemodiálise de acordo com a demanda da 

unidade 4. Avaliar os dados clínicos dos pacientes; 5. Atendimento às 
intercorrências no plantão; 6. Realização de prescrição médica e 

encaminhamento médico; 7. Evolução e parecer dospacientes; 8. Implante 
de cateter duplo lúmen para hemodiálise/ implante de cateter e de longa 

permanência para hemodiálise e 01 (um) médico plantonista Presencial 12h 

SD e 01 (um) médico plantonista sobreaviso 12h SN. 2.1.15 Outro lote 
contemplar os serviços de Locação mensal dos maquinários para UTI e 

enfermaria (vide item 6 para especificações) + insumos + materiais + 
utensílios + produtos necessários para as sessões de hemodiálise + 

manutenção. + RH necessário para realização do serviço de hemodiálise 

com o quantitativo de 13 máquinas de hemodiálise e Locação mensal de 
osmose reversa + insumos + materiais + utensílios + produtos necessários 

para pleno funcionamento do equipamento + manutenção + RH necessário 
para realização do serviço de hemodiálise com a quantidade de 8 osmose 

reversa portátil 

 

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

impugnação para que o edital seja alterado. 

 

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.  

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. 172/174, esclareceu os questionamentos suscitados. Observemos: 

 
RESPOSTAS: Após análise dos questionamentos, NÃO ACATAMOS as 

observações feitas pela Licitante, em relação à inclusão de documentação 
para habilitação, a seguir: 

a) Informamos que o serviço conta com um parque tecnológico 

(máquinas de hemodiálise, osmose reversa e reprocessadoras), em regime 
de comodato, utilizando a mesma metodologia, porque torna o 

procedimento mais eficaz e mais VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, atingindo os melhores resultados ao menor custo possível. Não 

sendo viável a divisão por 02 (LOTES). Tendo em vista que a divisão por lote 
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01 e lote 02, exigiria a necessidade do comodato de mais equipamentos 

consequentemente menos vantajoso, ou seja, teremos equipamentos além 
da nossa necessidade, tornando a contratação bem mais onerosa.     

b) Comunicamos que o processo de licitação está pautado na RDC 

154/2006 e na RDC 11/2014, onde informa no” item 6 recursos humanos do 
serviço de diálise na linha a que o médico deverá ser nefrologista para 

responder pelos os procedimentos e intercorrências médicas”. Desta forma, 
não podemos ir contra a RDC citada a cima.  

c) Esclarecemos que a inclusão  da AFE (autorização de fornecimento 

de Empresa), não se enquadram para o serviço, tendo em vista que a AFE é 
exigida para as empresas que exercem as atividades de armazenamento, 

distribuição, embalagem, expedição, exportação, extração, fabricação, 
fracionamento, importação, produção, purificação, reembalagem, síntese, 

transformação e transporte com produtos para saúde, nos termos do art.3º 
da RDC nº 16/2014. 

 

Desta forma, considerando que os argumentos não foram acatados pelo 

setor competente, não haverá modificação 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 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO 

HOSPITALAR, em razão da sua tempestividade, para no MÉRITO, NEGAR 

PROVIMENTO ao pleito formulado. 

Na oportunidade, permanecem inalteradas as cláusulas editalícias, bem como fica 

mantida a data de abertura da Licitação Eletrônica nº 367/2021 para o dia 

22/11/2021 às 09h00min. 

  
São Luís - MA, 12 de novembro de 2021. 

 
 

Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 

Mat. 7.327
 

 
 

 
 


