
                                    EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
                                                 COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

 

Av. Borborema, Nº 25 - Q 16 - Calhau CEP: 65.071-360, São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 | CNPJ: 18.519.709/0001-63 
Página 1 de 4 

PROCESSO Nº 175.615/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 427/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 175.615/2021 - EMSERH  

Impugnante: SALUX-INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE S.A. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de SISTEMA DE 
GESTÃO HOSPITALAR (SGH) para todas as unidades de saúde administradas pela 
EMSERH, bem como os serviços técnicos especializados de implantação, treinamentos, 
manutenção preventiva, corretiva e evolutiva e suporte técnico, serviço de hospedagem e 
administração em nuvem, incluindo banco de dados.  
 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE S.A devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, 

em face do edital da Licitação Eletrônica nº 427/2021 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 04/01/2022 

às 09h00min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica pudesse impugnar ou 
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solicitar esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até às 

18h00min do dia 29/12/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

16/12/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

A impugnante requer que seja retirada exigência de solução com tecnologia web. 

Vejamos: 

II. DA IMPUGNAÇÃO AOS ITENS DO EDITAL. III. EXIGÊNCIA DESNECESSÁRIA 

QUE RESTRINGE A COMPETITIVIDADE. 5. O certame licitatório tem por objeto 

a “Contratação de empresa especializada para fornecimento de SISTEMA DE 
GESTÃO HOSPITALAR (SGH) para todas as unidades de saúde administradas 

pela EMSERH, bem como os serviços técnicos especializados de implantação, 
treinamentos, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva e suporte técnico, 

serviço de hospedagem e administração em nuvem, incluindo banco de dados 

[...]” 6. Da leitura do Anexo nº I do Edital – Termo de Referência, Item 5 – Das 
Descrições dos Requisitos, Funcionalidades e Especificações do Sistema, 

Subitem 5.1 – Requisitos não funcionais, no requisito 5.1.1, constata-se a 
exigência de solução que tenha tecnologia web, veja-se: “Possuir interface Web 

para acesso a todas suas funcionalidades assistenciais;”. “A solução deve 
possuir arquitetura multicamadas e tecnologia web para funcionalidades 

assistenciais e administrativas, contemplando agendamento e gestão de leitos, 

que necessitem acesso externo a instituição por profissionais registrados e 
outras instituições;”. 7. Da leitura da motivação exposta no Termo de 

Referência, não se vislumbra qualquer fundamentação para tal exigência, até 
mesmo porque o software já é suficiente para atender o objeto, sem a 

necessidade de qualquer solução com tecnologia web. 

 

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

impugnação para que o edital seja alterado, possibilitando a revisão do item supra referido. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

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

fornecimento de SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR (SGH) para todas as unidades 

de saúde administradas pela EMSERH, bem como os serviços técnicos especializados de 

implantação, treinamentos, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva e suporte técnico, 

serviço de hospedagem e administração em nuvem, incluindo banco de dados.  

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. 
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No tocante aos questionamentos suscitados, a Gerência de Tecnologia da 

Informação, às fls. 607/608, afirmou o seguinte:  

 
Os sistemas computacionais com tecnologia Web são aqueles que permitem 

seus acessos através de navegadores (os mais comuns são: Internet Explorer, 
Mozila Firefox e Google Chrome) sem a necessidade de instalação de 

emuladores ou quaisquer arquivos executáveis nas estações de trabalho de 

seus usuários. Dessa forma, através de login e senha, o usuário consegue 
acessar o sistema diretamente de qualquer dispositivo que possua conexão com 

o servidor onde o sistema esteja hospedado. Tais sistemas em linguagem web 
tem por vantagens:  

1. Maior acessibilidade – permite que o software seja mais acessível aos 

diferentes perfis de usuários, com acesso simultâneo a mesma versão e através 
de qualquer dispositivo sem limite geográfico e ou temporal. 

2. Sem limitação de espaço – os sistemas web ocupam menos espaço, 

já que a hospedagem em nuvem faz com que o cliente não necessite de 

competente de hardware para normais a sistema com instalação em servidor in 
loco. 

3. Menor custo de manutenção – sistemas com tecnologia web tem 

baixo custo de manutenção, além de facilitar as atualizações sem que se 
necessite paralisar o seu uso. 

4. Maior segurança – sistemas web não dependem de sistemas físicos 

para funcionamento, não enfrentam problemas de deterioração dos hardwares 
internos, além de que não são suscetíveis à vírus e infecções de arquivos de 

computador, ou seja, não apresentam problemas com a integridade, 
disponibilidade e proteção de acesso aos dados. Além disso, apps web estão 

sempre protegidos com backups, criptografia e com redundância de servidores. 

Em casos de instabilidade, é possível rapidamente recuperar as atividades e os 
dados. 

5. Melhor usabilidade – os sistemas web são mais responsivos, já que 

conseguem adaptar os apps para diferentes telas, a fim de permitir o melhor 
uso possível e gerar boas sensações na utilização. 

Nessas premissas, em se tratando de projetos de redes de atenção à saúde 

com grande volume de unidades, profissionais, procedimentos e atendimentos, 
os sistemas em linguagem não web demandam maiores custos com 

manutenções e atualizações do sistema, além de que exigem mais desempenho 

das estações de trabalho, que não podem sofrer com interrupções de uso sem 
afetar diretamente a utilização do sistema causando prejuízos aos usuários. Os 

sistemas de gestão em saúde em sua maioria são dotados de tecnologia 
totalmente web, pois são utilizados em atividades que não podem sofrer 

paralisação sem um prejuízo concreto para os usuários. Os mais recentes 

procedimentos licitatórios de natureza similar são lançados com a tal exigência, 
não sendo uma exclusividade deste certame, motivo pelo qual entendemos que 

a exigência é tecnicamente cabível. 

Portanto, conforme manifestação da Gerência de Tecnologia da 

Informação, o questionamento feito pela 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 SALUX-INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE S.A., em razão a sua 

tempestividade, para no MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao pleito formulado, conforme 

manifestação da Gerência de Tecnologia da Informação às fls. 607/608. 

Na oportunidade, informamos que houve modificação nas cláusulas editalícias, 

devido à Impugnação interposta pela empresa BANNER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SAÚDE, 

portanto a nova a data de abertura do certame será publicada nos meios oficiais. 

 

São Luís - MA, 19 de janeiro de 2022. 

 
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 


