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PROCESSO Nº 164.471/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 370/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 164.471/2021 - EMSERH  

Impugnante: STRYKER DO BRASIL LTDA 

Licitações - e nº 903430 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de 07 (sete) 

Torres de Vídeo de Laparoscopia, para atender o HOSPITAL DA ILHA, unidade administrada pela 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

STRYKER DO BRASIL LTDA devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em 

face do edital da Licitação Eletrônica nº 370/2021 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 

09h00min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica possa impugnar ou solicitar 

esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até às 18h00min do dia 
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12/11/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

03/11/2021, portanto, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

Em apertada síntese, a empresa impugnante afirma que as especificações do objeto 

remetem a uma única marca no mercado, motivo pelo qual requer a exclusão de algumas 

características a fim de ampliar a competitividade do certame. Vejamos: 

 

2. DO DIRECIONAMENTO VERIFICADO PARA TORRE DE VÍDEO LAPAROSCOPIA 

Da análise das especificações exigidas para o fornecimento da Torre de Vídeo 
Laparoscopia, no edital, percebe-se que as especificações ali constantes remetem 

para o direcionamento de uma única marca no mercado. Analisando as 
especificações técnicas, leva-se as exatas especificações dos produtos de um 

único fabricante, a CONFIANCE MEDICAL, senão vejamos: No descritivo do item 

01, inserido no Termo de Referência – Anexo I, consta: “Quantidade 1 0836 
DISPOSITIVO DE AQUECIMENTO DE CO2 AUTOCLAVÁVEL Dispositivo para 

aquecimento de CO2 intra lúmem feito em silicone e ligas plásticas autoclaváveis 
especial para insufladores Confiance Medical CM-30L e CM-40L” Todas as 

características acima remetem a um único fabricante, o que direciona o item e 
restringe a ampla participação. Considerando que outros fabricantes não 

possuem as especificações acima expostas. Considerando que existem diversos 

outros produtos que atendem os objetivos dessa Administração. A retificação do 
edital se faz necessária, uma vez que as demais empresas licitantes, podem 

apresentar seus produtos, muitas vezes superior ao exigido pelo ato convocatório 
e, muito embora não estando idêntica, não significa não atendam as 

especificações técnicas exigidas. A retificação do edital se faz necessária para a 

EXCLUSÃO da exigência de “Quantidade 1 0836 DISPOSITIVO DE 
AQUECIMENTO DE CO2 AUTOCLAVÁVEL Dispositivo para aquecimento de CO2 

intra lúmem feito em silicone e ligas plásticas autoclaváveis especial para 
insufladores Confiance Medical CM-30L e CM-40L”. Importante ressaltar que no 

mercado há fornecedores fabricantes com produtos de excelente qualidade e que 

atenderá as necessidades desta r. Administração. Convém ressaltar que, a 
presença de direcionamento de especificações para uma determinada marca e 

modelo no ato convocatório é vedada em nosso ordenamento jurídico e vai de 
encontro ao real objetivo da licitação pública. 

(...) 
Verifica-se assim a restrição do caráter competitivo nesta licitação, o que, com a 

devida vênia, tendo em vista sua ilegalidade, viciará todas as demais etapas do 

certame e estará sujeita à declaração de sua nulidade, razão pela qual vem a 
IMPUGNANTE, no exercício de seu direito garantido em lei, ressaltar que tal 

ilegalidade certamente não prosperará perante o Judiciário, o Tribunal de Contas 
e o Ministério Público. A licitação pública é um meio pelo qual a Administração 

seleciona a proposta mais vantajosa para execução de uma atividade, aquisição 

de um bem, realização de uma obra etc. Por se tratar de um meio para atingir 
um determinado fim, não é permitida por lei neste procedimento a adoção de 

exigências desnecessárias, com intuito meramente restritivo. À Administração é 
garantida a prerrogativa de estabelecer as especificações/condições mínimas que 

devem pautar a disputa na licitação. No entanto, a definição dessas regras deve 
estar em consonância com a demanda que objetiva ser suprida, sendo vedada à 
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Administração extrapolar tais limites. Em se tratando de aquisição de bens, a 
legislação permite que a Administração estabeleça as características mínimas do 

bem licitado, desde que tais configurações encontrem similaridade no mercado. 
Sendo assim, salvo quando devidamente e formalmente justificado nos autos do 

processo, a Administração não pode exigir em editais, características 

desnecessárias ou exclusivas de determinado equipamento no mercado. Sob 
esse enfoque, oportuno destacar que o direcionamento em certames licitatórios 

é assunto diuturnamente tratado pelo Tribunal de Contas da União, que em sua 
função maior de fiscalizador da atividade administrativa, já decidiu reiteradas 

vezes a respeito do assunto. Nesse sentido, vale trazer à baila um de seus 

julgados sobe a matéria, in verbis: “(...) 9. Postos esses fatos, em especial os 
que demonstram possibilidade de direcionamento da concorrência em tela, é de 

reconhecer o fumus boni iuris nas ponderações apresentadas pela Unidade 
Técnica. De notar que o prosseguimento do certame poderá causar prejuízos ao 

Erário, haja visto que, em princípio, o edital não observa os princípios da seleção 

da proposta mais vantajosa para a Administração e da isonomia entre os 
licitantes, uma vez que há indícios de favorecimento à empresa Politec Ltda. 

Ressalta-se, adicionalmente, o elevado valor envolvido – cerca de R$ 
8.670.000,00 ( oito milhões, seiscentos e setenta mil reais).” ( Decisão 819/2000 

– Plenário) “Assim, em suma, observamos que não foram suficientemente ilididos 
os questionamentos em tela, podendo-se concluir pela responsabilidade da 

presidente (como de todos os membros) da CLP, por agir de forma ao menos 

omissiva, permitindo que houvesse o direcionamento, os sobrepreços e o 
favorecimento questionados. Por isso, sujeita-se a responsável à multa prevista 

no art. 43, parágrafo único, da Lei n° 8.443/92, na proporção, opinamos, de 
15%” ( RI-TCU, art. 220, inc. III).”(ACÓRDÃO N° 105/2000 – TCU – Plenário AC- 

0105-20/00-P) (negritos e sublinhados nossos) 

(...) 
Não é demais lembrar que a própria Lei n.º 8.666/93 está carregada de tópicos 

de preocupação, acerca da responsabilização de eventuais responsáveis da 
disputa, como por exemplo, imposição de restrições indevidas à ampla 

concorrência, elaboração imprecisa de editais e a inclusão de cláusulas 
excessivas, que comprometam o caráter restritivo da licitação. Ante exposto, 

flagrante a ilegalidade aqui evidenciada, a IMPUGNANTE pede que seja realizada 

revisão no edital, para que as especificações do ITEM - TORRE DE VÍDEO 
Laparoscopia seja mais ampla, sendo EXCLUÍDO a exigência de “Quantidade 1 

0836 DISPOSITIVO DE AQUECIMENTO DE CO2 AUTOCLAVÁVEL Dispositivo para 
aquecimento de CO2 intra lúmem feito em silicone e ligas plásticas autoclaváveis 

especial para insufladores Confiance Medical CM-30L e CM-40L”, favorecendo a 

oferta e participação de um número maior de licitantes, sendo esta a opção que 
mais privilegia o caráter competitivo da licitação. Diante do exposto, vimos a ora 

impugnante exigir a retificação do edital para a alteração sugerida acima e esta 
Administração Pública possa atender o Princípio da Competitividade e da 

Isonomia. Licitação é sinônimo de Competitividade, onde não há competição, não 
poderá haver licitação. Consubstanciando a importância do Princípio da 

Competitividade, transcrevemos abaixo o entendimento do Prof. Diógenes 

Gasparini, apresentado no II Seminário de Direito Administrativo do Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo (fragmento retirado do sítio 

http://www.tcm.sp.gov.br/legislacao/doutrina/14a18_06_04/diogenes_gasparin
i4.htm) 

 

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.  

Em razão da natureza do objeto, os autos foram remetidos ao setor requisitante, 

Gerência de Engenharia Clínica, 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 Engenharia Clínica, através do Despacho Administrativo colacionado às 

fls. 139, esclareceu os questionamentos suscitados. Observemos: 

 

Acatamos a impugnação do licitante e solicito que seja alterada a redação 

referente ao Anexo I-A: Especificação Técnica e Anexo II: Modelo de Proposta 
de Preços, conforme tabela abaixo:  

ITEM DESCRIÇÃO 
1 Torre de Vídeo Laparoscopia: Estante móvel para equipamentos de 

Videocirurgia, totalmente fechada com duas portas de acesso frente e fundos, 

com abertura de 270 graus, dispositivo de travar as portas na posição aberta, 
cinco prateleiras com regulagem de altura, quatro rodízios giratórios linha 

hospitalar 100 m/m, sendo dois com trava. Sistema de videocirurgia integrado, 
composto por: microcâmera de alta definição Full HD com resolução de 

1920x1080  pixels mínimo, saída de luz LED com conexão própria para cabo de 
fibra ótica, monitor com iluminação em LED de 27 polegadas e com saída auxiliar 

DVI. Possui controle de funções através do painel lateral ou controle remoto pela 

cabeça da câmera. Alimentação bivolt automática 100 a 230V, 60 Hz. Rinsuflador 
de CO2 eletrônico microprocessado com alta precisão e capacidade de insuflação 

de 40 litros por minuto mínimo. Tela touch Screen que permite ao usuário 
acompanhar todo o funcionamento do equipamento através dos status de 

informação, leituras de pressão, fluxo de CO2, volume de gás consumido, assim 

como alterá-las através de um simples toque na tela. Alarme sonoro e visual do 
circuito de segurança para sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de 

alívio. Sistema de identificação de posicionamento de agulha de Veress 
(obstrução), com alarme sonoro e visual. Insuflação intermitente e pulsante com 

circuito de proteção que evite leitura indevida do fluxo e pressão administrada 
ao paciente, com alta precisão de insuflação e de leitura de pressão e fluxo por 

ser microprocessado. Sistema anti-congelamento interno no caso de grandes 

cirurgias. Tecnologia totalmente microprocessada com redundância de segurança 
(2 microprocessadores internos). Fluxos Automático e Manual sendo 

AUTOMÁTICO: em 2 níveis. Baixo (até 2L/min) e Alto (de 0L/mim até 40L/min - 
sempre mantendo a PRESSÃO AJUSTADA) e MANUAL: Usuário define 

nominalmente o fluxo desejado, de 0L/min até 40L/min. Preparado para 

acessório de aquecimento de gás. Alimentação elétrica automática 90 a 240V 
50/60HZ. 1 CB-01-48-250 CABO DE FIBRA ÓPTICA Cabo de fibra ótica, ponteiras 

de cristal e adaptadores para instrumental e fonte de luz intercambiáveis com 
CABO DE FIBRA ÓPTICA padrão de encaixe para diferentes fabricantes. 

Quantidade 1 OTC1033630° (11.0043a ) ÓPTICA LAPAROSCOPICA 

AUTOCLAVÁVEL 10MM 30° Endoscópio Rígido de 10mm de diâmetro e 30° de 
visão, comprimento 336mm. Feita de aço inoxidável com soldas a laser de alta 

precisão e resistência. Lentes distal e proximal. Fabricadas com peça única de 
Safira de alta definição com anti-embaçante. Compatível com camisas e 

acessórios de outros fabricantes. Quantidade 1 CAIXA DE ÓTICA  PARA 
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ESTERILIZAÇÃO Caixa retangular perfurada em aço inoxidável com suporte em 
silicone utilizado para acondicionamento e esterilização de 1 ótica. Evita 

embaçamento da ótica, reduzindo tempo cirúrgico e propiciando benefícios 
fisiológicos ao paciente.  

 

Desta forma, considerando que os argumentos foram acatados pelo setor 

competente, as mudanças serão procedidas através de errata a ser publicado no sítio 

eletrônico da EMSERH, bem como a nova data de abertura será publicada nos meios 

oficiais. 

 

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 STRYKER DO BRASIL LTDA, em razão da sua tempestividade, para no MÉRITO, 

DAR PROVIMENTO ao pleito formulado. 

Na oportunidade, permanecem inalteradas as demais cláusulas editalícias, no 

entanto, a nova data de abertura da Licitação Eletrônica nº 370/2021 será publicada 

nos meios oficiais. 

 

São Luís - MA, 08 de novembro 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 


