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PROCESSO Nº 131.337/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

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

Processo Administrativo nº: 131.337/2021 - EMSERH  

Impugnante: SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Locação de 12 aparelhos 

intensificadores de imagens (ARCO CIRÚRGICO), para unidades de destino de acordo com 

necessidade por demanda para atender as unidades (ANEXO II) administradas pela Emserh no 

estado do maranhão. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em 

face do edital da Licitação Eletrônica nº 376/2021 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 24/11/2021 

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 
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18h00min do dia 17/11/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

16/11/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

A empresa impugnante questiona a qualificação técnica prevista no edital, 

afirmando que o mesmo não consta a exigência de registro no CREA da empresa e responsável 

técnico, bem como a comprovação do vínculo do responsável técnico. Observemos: 

 

O edital supracitado exige em seu item 12. HABILITAÇÃO em diante algumas 

documentações para habilitação jurídica, técnica, econômica, fiscal e 
trabalhista. Dentre elas, há documentos que são básicos para o exercício da 

atividade e que não identificamos no edital, sendo esses os motivos que nos 
levam a impugnar o edital, vejamos: a) Licença de Funcionamento da Vigilância 

Sanitária (ANVISA) b) Registro da empresa no CREA e Engenheiro Responsável 

Técnico c) Comprovação de Vínculo com o Engenheiro Responsável Técnico 
Como sabido, podem participar de todo e qualquer certame licitatório quaisquer 

licitantes interessados que comprovem possuir os requisitos de qualificação e 
cujo objeto social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, 

especifique ramo de atividade compatível com o objeto da licitação. As 
exigências não podem ultrapassar os limites da razoabilidade e estabelecer 

cláusulas desnecessárias e restritivas ao caráter competitivo. Da mesma forma 

que a falta de solicitação de alguma documentação necessária para a 
comprovação de enquadramento acerca do objeto licitado, pode não só 

prejudicar as licitantes que estejam com toda a documentação necessária para 
atendimento do objeto licitado, como fazer com que a Contratante firme 

parceria com empresa que não esteja totalmente licenciada perante aos órgãos 

reguladores e apta para a prestação dos serviços relacionados à saúde. a) 
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA); Dentre 

as documentações que entendemos essenciais, não identificamos a exigência 
na apresentação da Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária que 

contempla as atividades exercidas pelas empresas para a comprovação de que 

estão licenciadas para a prestação dos serviços à saúde. Além de ser um 
documento básico para o exercício da atividade, é também de suma 

importância, até mesmo para a segurança do Contratante. O Licenciamento 
Sanitário, conforme RDC 207/2018, é o “ato legal que permite o funcionamento 

de estabelecimentos, constatada sua conformidade com requisitos legais e 
regulamentares”. Não obstante, a não solicitação da Licença de Funcionamento 

da Vigilância Sanitária para o objeto em tese, em suma, se faz tão importante 

quanto a solicitação de Atestado de Capacidade Técnica para a comprovação 
de bom desempenho anterior, visto que a que Licença de Funcionamento é o 

documento que aprova e licencia as empresas a prestarem serviços à saúde. 
Dito isto, e tendo como base o julgado do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo – Processo: TC-005838.989.17-6, a exigência na solicitação da Licença de 

Funcionamento da Vigilância Sanitária se faz tão necessária como expressa o 
referido julgado: Na medida em que a Licença de Funcionamento, expedida 

pela Vigilância Sanitária do Estado ou Município sede, constituem requisitos 
determinantes para o exercício da atividade empresarial no ramo do objeto 

licitado, nos termos do que dispõe o artigo 28, V da Lei 8.666/93, deverá a 
Administração requisitar estes documentos, como requisito de habilitação 
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jurídica, das eventuais interessadas em participar do certame, consoante 
orientação já consolidada em nossa jurisprudência. Logo, entendemos que a 

solicitação de tal documento se faz necessária para a comprovação mínima das 
condições de habilitação. b) REGISTRO DA EMPRESA NO CREA, bem como 

registro do engenheiro responsável técnico da empresa; O item 12.3 do edital 

exige como QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a apresentação de Atestado de 
Capacidade Técnica e Certificado de registro do produto. No entanto, não 

identificamos a exigência de apresentação do registro da empresa junto ao 
CREA como condição de habilitação, pois também se trata de um documento 

básico de qualificação técnica para o exercício da função, senão vejamos: O 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, responsável pela 
fiscalização de atividades profissionais nas várias modalidades da Engenharia, 

Agronomia e Geociências, tem como principais atividades: “Fiscalizar, controlar, 
orientar e aprimorar o exercício e as atividades profissionais da Engenharia 

Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitarista, Engenharia de 

Infraestrutura Aeronáutica, Engenharia Hídrica, Engenharia Elétrica, Engenharia 
de Computação, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Controle e 

Automação, Engenharia Eletrônica e Eletrotécnica, Engenharia Mecânica, 
Engenharia Industrial, Engenharia de Produção, Engenharia de Operação, 

Engenharia Metalúrgica, Engenharia Aeronáutica, Engenharia Naval, Engenharia 
Química, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Materiais, Engenharia Têxtil, 

Geologia, Engenharia de Minas, Engenharia de Geologia, Engenharia de 

Agrimensura, Engenharia Cartográfica, Geografia, Agronomia (ou Engenharia 
Agronômica), Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola, Engenharia de Pesca, 

Engenharia de Aquicultura, Meteorologia e Engenharia de Segurança do 
Trabalho, além das atividades dos Tecnólogos.” 

Segundo a Lei Federal nº 5.194/66 e a Resolução nº 336/89 do CONFEA, o 

registro no CREA é obrigatório a toda pessoa jurídica que se constitua para 
prestar ou executar serviços e/ou obras ou que exerça qualquer atividade 

ligada ao exercício profissional da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia, 
Meteorologia e outras áreas tecnológicas fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea 

(http://www.creasp.org.br/perguntas-frequentes/empresa)". Dito isso, sendo o 
objeto do certame dividido em duas frentes (locação e manutenção), é 

imprescindível que se exija além do registro da empresa no CREA, o engenheiro 

e corretiva do equipamento. Art. 30. A documentação relativa à qualificação 
técnica limitar-se-á a: I - registro ou inscrição na entidade profissional 

competente; II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 

técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos; Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo – Processo: TC- 013267.989.21-8, assim entende: “De acordo 

com a Lei nº 5.194/1966, que regulamentou o exercício da profissão de 

engenheiro, a Resolução CONFEA nº 417, de março de 1998, que lista as 
atividades enquadráveis nos artigos 59 e 60 da Lei 5.194/1966, e a Tabela 

“Atividades do CNAE relacionadas ao Sistema Confea/Crea”, as empresas que 
realizam mera locação de equipamentos médico-hospitalares não estão 

condicionadas ao registro no CREA. Porém, aquelas que realizam manutenção e 

reparo em aparelhos eletromédicos,eletroterapêuticos e equipamentos de 
irradiação estão submetidas a esta obrigatoriedade.” (g.n.) Com isso, fica claro 

que além de se exigir que as empresas possuam registro junto ao CREA, 
necessário é que obtenha em seu quadro de profissionais um engenheiro 

responsável técnico para que as empresas atendam normalmente ao objeto da 
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presente licitação. Sendo assim, para comprovar que possui capacitação técnica 
para realização de manutenção nos equipamentos, imprescindível que as 

empresas apresentem a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto à 
entidade profissional competente (CREA) dentro da validade e do responsável 

técnico constantes na certidão da pessoa jurídica. c) VÍNCULO COM O 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA Em complemento ao item 
anterior, para que uma empresa possa ter seu registro no CREA, é necessário 

possuir um engenheiro responsável técnico, cabendo à licitante a comprovação 
do vínculo com respectivo engenheiro. Para garantir a manutenção da 

excelência nos serviços prestados, é necessário que se exija que os licitantes 

apresentem referido documento como condição à participação no certame, sob 
pena de a contratação ocorrer com empresa que não possua a qualificação 

profissional competente, o que traria sérios problemas ao município. Sendo 
assim, para melhor esclarecer, entendemos ser de suma importância que seja 

exigido como condição à participação, que as empresas interessadas 

apresentem o vínculo com o engenheiro responsável técnico, por meio de 
contrato social, contrato de prestação de serviços ou vínculo empregatício CLT. 

 

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 

Serviços de Locação de 12 aparelhos intensificadores de imagens (ARCO CIRÚRGICO), para 

unidades de destino de acordo com necessidade por demanda para atender as unidades 

(ANEXO II) administradas pela Emserh no estado 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 a Gerência de 

Engenharia Clínica, 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, a Gerência de Engenharia 

Clínica, às fls. 144, afirmou o seguinte:  

 
De acordo com o exposto pelo licitante EMPRESA SOLUÇÃO MÉDICA-EIREI, 

justificamos que objeto da presente licitação trata-se de uma LOCAÇÃO o que 
não torna necessários os itens que levaram a impugnação, mas sim o que foi 

solicitado no presente edital, conforme cláusula item 12.3 e subitem 12.3.1 fl. 

15. 
 

Portanto, conforme manifestação da Gerência de Engenharia e 

Manutenção, o questionamento feito pela empresa impugnante não será acatado. 
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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 SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI, em razão a sua tempestividade, para no MÉRITO, 

NEGAR PROVIMENTO ao pleito formulado, conforme manifestação da Gerência de 

Engenharia Clínica às fls. 144. 

Na oportunidade, informamos que permanecem inalteradas as cláusulas 

editalícias, bem como fica mantida a data de abertura do certame. 

 

São Luís - MA, 18 de novembro 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 


