
                                    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 7 

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: MTD ASSESSORIA DE SISTEAS D INFORMÁTICA LTDA 

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 MTD 

ASSESSORIA DE SISTEAS D INFORMÁTICA LTDA 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 
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às 09h00min 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 29/12/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

23/12/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

A impugnante requer que seja promovida alterações e esclarecimentos no edital. 

Vejamos: 

DAS ILEGALIDADES DAS PREVISÕES EDITALÍCIAS 

A) Da necessidade de explanação acerca da legislação aplicável e da 

modalidade de Licitação adotada 
Primeiramente, antes de adentrar nas previsões eivadas de vícios e/ou 

ilegalidades, cumpre solicitar que o Edital seja corrigido para que conste 
expressamente que se trata de Pregão Eletrônico, com a consequente aplicação 

da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto nº 10.024/2019.  

O Edital, na forma como se encontra, apenas prevê a previsão de realização de 
“Licitação Eletrônica”, sem qualquer referência à modalidade licitatória e 

explanação da legislação aplicável. É imperiosa, portanto, a sua modificação 
para que conste a modalidade licitatória e a legislação aplicável.  

DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS PREVISÕES EIVADAS DE VÍCIOS 
E/OU ILEGALIDADES 

Feita este primeiro pedido quanto à necessidade de explicitação da modalidade 

licitatória adotada, cumpre impugnar de forma específica as previsões Editalícia 
eivadas de vícios e/ou ilegalidades. Para tanto, será realizada a transcrição de 

cada item impugnado.  
B) O Item 1. 2 do Edital e os Riscos de Divergências no sistema Oficial 

de Licitação 

Transcrição do item 1.2 na forma como se encontra no Edital ora impugnado: 
1.2. Em caso de discordância entre as quantidades, unidade de fornecimento e 

especificações dos itens descritas no Termo de Referência e Proposta de Preços 
(Anexo I e Anexo II) deste edital e as constantes no sistema Licitações-e, 

prevalecerão as descritas no Termo de Referência e Proposta de Preços (Anexo 
I e Anexo II) deste edital, sendo estas a que os licitantes deverão se ater no 

momento da elaboração da proposta. 

Inicialmente, é possível verificar que se trata de orientação caótica, posto que, 
a priori, o TR, a Proposta de Preços e as informações constantes do Sistema 

Licitações-E devem ser coerentes e coincidentes. 
Por tal motivo, não faz qualquer sentido que um Edital tornado público em site 

oficial através do sistema Licitações-E possa ter informações de quantidades e 

unidades que venha a divergir do instrumento convocatório do certame. 
Aceitar tal possibilidade pode ensejar que o resultado venha a ser 

homologado com um valor baseado em  
quantidades e unidades que não equivalerão àquelas a serem 

efetivamente contratadas. 

B) Os Itens 9.1 e 9.2 do Termo de Referência - Contradição insanável  
Transcrição dos itens 9.1 e 9.2 da forma como se encontram no Termo de 

Referência: 
9.1 Frente à especificidade do objeto, bem como as demais etapas que 

englobam a referida execução, não será permitida a subcontratação total ou 
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parcial deste contrato. Tal proibição tende a proporcionar maior segurança e 
organização contratual. 

9.2 Não cabe a subcontratação para essa contratação, sendo vedado 
também, o serviço de hospedagem do sistema por questão de segurança de 

dados, a empresa contratada deverá resguardar todos os direitos dos 

clientes/pacientes conforme Lei nº 13.709/18, ao subcontratar esse serviço, a 
empresa contratada não se responsabilizará por uma possível invasão no 

sistema da hospedagem ou no banco de dados. Afastando assim, uma possível 
responsabilidade por danos moral e material da contratada. 

Da simples leitura dos itens acima colacionados extrai-se uma única conclusão: 

tratam-se de previsões contraditórias. Isso porque, enquanto o item 9.1 proíbe 
a subcontratação, o item 9.2 simplesmente disciplina como se daria a 

subcontratação. Assevera-se, ainda, que apesar de o item 3.3 do Edital 
estabelecer que as eventuais discrepâncias entre o Termo de Referência e o 

Edital serão solucionadas pela prevalência das informações do Edital, tem-se 

que a referida disposição não soluciona a incoerência ora apresentada, posto 
que esta é referente à disposições conflitantes em itens distintos e 

subsequentes do próprio Termo de Referência. 
C) O item 12.3.1, a.1, a.2, a.3, b, b.1, b.2, c, c.1. c.2 e c.3   -   Da 

flagrante ofensa ao princípio da competitividade. Transcrição dos 
respectivos itens: 

12.3.DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

12.3.1.QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. 
a) Os Atestado(s) e/ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica, em 

nome da MATRIZ ou FILIAL da empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou 

fornece materiais e presta serviços compatíveis com o objeto desta 

Licitação. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do eminente, 
constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus 

sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor 
responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. 

a.1) Que a licitante prestou serviços compatíveis com o objeto deste termo de 
referência, rede hospitalar de média e alta complexidade; 

a.3) Prestação de serviço de implantação através de elaboração de projeto sob 

a gestão de profissional qualificado, verificações nas rotinas de sistema bem 
como formulação de metodologia e cronograma de execução. 

b)Declaração dos fabricantes atestando: 
b.1) Autorização para licenciar a solução ofertada em todas as suas versões, 

comercializar os serviços de suporte técnico e manutenção, bem como 

implantar, treinar, realizar atividade com capacidade de integrar com sistemas 
externos;  

b.2) Certificação emitida pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde – 
SBIS, comprovante de que o fabricante da solução ofertada possui prontuário 

eletrônico com o certificado de nível de garantia de segurança 02 (NGS2) de 
acordo com as resoluções 1638/2002, 1639/2002 e 1821/2007 do Conselho 

Federal de Medicina (CFM), conceitos e padrões nacionais (ABNT, ANS, SUS, 

ANVISA) e internacionais (ISO) da área de informática em saúde. 
c)A licitante mais bem classificada na fase de lances, será convocada no 

prazo de até 05(cinco) dias úteis para fins de comprovação das qualificações, a 
realizar demonstração técnica das funcionalidades de disponíveis na solução de 

forma a atender as especificações descritas no item 06 deste Termo, sob pena 

de desclassificação em caso de: 
c.1) Não comparecer à convocação na data especificada; 

c.2) Não atender 100% dos Requisitos Não-Funcionais; 
c.3) Não atender ao percentual mínimo de 95% de cada módulo. 
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Primeiramente, quanto à exigência do item 12.3.1, alínea a.1, tem-se que a 
exigência de comprovação do fornecimento de, no mínimo, 800 Licenças é 

manifestamente ilegal, sendo certo que tal exigência tem o inegável potencial 
de restringir a competitividade entre os licitantes e até mesmo de direcionar a 

contratação.  

Como se sabe, o fundamental é saber se o porte do serviço constante nos 
Atestados apresentados pelas licitantes é compatível com a complexidade do 

objeto do presente edital. Em última análise, este é o fundamento, a razão de 
existir das exigências de qualificação técnica.  

Sob tal perspectiva, não são admitidas exigências que extrapolem a aferição de 

uma questão objetiva: a licitante já prestou objeto compatível com este 
projeto?  

Se a resposta for positiva, não é possível que haja a imposição de outras 
exigências apenas impedem a competição e inviabilizam a busca da melhor 

proposta, sob a perspectiva da economicidade. 

Assim, tem-se que a exigência de atestado quanto ao fornecimento de 
quantitativo mínimo de 800 licenças de uso, por si só, é uma regra que 

restringe a competitividade sob duas perspectivas:  
(i)Primeiro porque muitos contratos que têm por objeto o mesmo escopo deste 

certame não têm seu valor quantificado pelo número de licenças de 
uso, ou seja, empresas com absoluta expertise na área não terão atestados 

contendo quantitativo mínimo de licenças.  

(ii)Segundo porque este próprio contrato não possui quantificação e nem será 
medido por licenças disponibilizadas. Tanto é assim, que o Anexo II-Proposta 

de Preços, informa que a quantidade de licenças de uso é ilimitada, ou seja, 
se é ilimitada é claramente ilegal a exigência que uma quantidade mínima para 

fins de habilitação técnica, uma vez que não possui qualquer parâmetro 

objetivo.  
Sendo assim, por ser ilimitada, a prévia determinação de um número mínimo 

de 800 licenças torna-se inócua, fortalecendo que somente se presta para 
inviabilizar a competição. 

D) Da contrariedade das exigências com o Regulamento Interno do 
próprio órgão licitante.  

O Regulamento Interno do EMSERH dispõe que: 

“Art. 2° Este Regulamento Interno estabelece as normas, os critérios e os 
procedimentos para a licitação e contratação de serviços, ....., no âmbito da 
EMSERH, com fundamento no art. 40 da Lei n° 13.303 de 30 de junho de 2016.  
§1º Aplicam-se às licitações e contratos realizados pela EMSERH as disposições 
da Lei n° 13.303/2016 (Estatuto das Estatais), da Lei n° 10.406/2002 (Código 
Civil Brasileiro), da Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), da Lei 
Complementar n° 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte), da Lei n° 10.520/2002 (Lei do Pregão), da Lei Estadual n° 
10.403/2015, dos Decretos Estaduais n° 24.629/2008 (Decreto do Pregão) e 
31.553/2016 (Sistema de Registro de Preços), da Lei n° 8.429/2004 (Lei de 
Improbidade Administrativa), das legislações correlatas e das normas internas 
da Empresa.  
.... 
 
§3º Os procedimentos licitatórios e as contratações se vinculam ainda aos 
princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da 
economicidade, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao 
instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do 
julgamento objetivo, evitando operações em que se caracterize sobrepreço 
ou superfaturamento, conforme previsto no art. 31 da Lei n° 13.303/2016, 
sendo vedado: 
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I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 
seu caráter competitivo, e estabeleçam preferências ou distinções em 
razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
salvo disposição legal em contrário;  
II - Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 
trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de 
pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências 
internacionais.” 
Observa-se, então, que as exigências Editalícias vão de direto encontro ao que 
dispõe o próprio Regulamento Interno do órgão licitante, Empresa Maranhense 

de Serviços Hospitalares. 

O que deve ser estabelecido no Edital são definições das funcionalidades 
essenciais para a Gestão Hospitalar e não exigências completamente 

desproporcionais e desprovidas de razoabilidade. 
Apesar de o Regulamento Interno da EMSERH estar em plena consonância com 

a legislação aplicável, o Edital nº 427/2021, redigido pela Comissão de Licitação 
desta própria empresa, encontra-se em total descompasso com a legislação e 

com todos os princípios aplicáveis, favorecendo o direcionamento da licitação e, 

consequentemente, ocasionando na violação do princípio da competitividade e 
da vantajosidade.  

Impende destacar, por fim, que caso existam outras funcionalidades acessórias 
e úteis para a Gestão Hospitalar, que estas sejam consideradas como bônus 

para a Administração Pública, ao invés de serem consideradas como cláusulas 

restritivas da competitividade.  

 

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

impugnação para que o edital seja alterado, possibilitando a revisão dos itens supra referidos. 

 

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. 

No tocante aos questionamentos suscitados, a Gerência de Tecnologia da 

Informação, às fls. 605/606, afirmou o seguinte:  
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Analisando a argumentação entendemos que nenhuma merece o beneplácito 

da prosperidade, senão vejamos. Convém esclarecer que a vinculação ao ato 
convocatório, princípio fundamental das licitações, determina que os atos 

sucessivos do certame acordem com os dispositivos do edital. Em sendo lei, o 

Edital com os seus termos atrela tanto a Administração, que estará 
estritamente subordinada aos seus próprios atos, quanto às concorrentes – 

sabedoras do inteiro teor do certame. Por conseguinte, a Administração e as 
licitantes ficam restritas ao disposto no Edital, quanto ao procedimento, à 

documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Todos os atos 

decorrentes do procedimento licitatório, por óbvio, vincular-se-ão ao contrato. 
O procedimento licitatório em questão é regido pelo Edital de 

Licitação Eletrônica nº 427/2021, fundamentado pelo Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, Lei Estadual nº 9.529, 

de 23 de novembro de 2011, da Lei Estadual n° 10.403 de 29 de 

dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal n° 
13.303, de 30 de junho de 2016 e Lei Complementar n° 123 de 14 de 

dezembro de 2006 e suas alterações, de acordo com o disposto em 
seu preâmbulo. Assim, em obediência à legislação que rege o referido 

certame, e que está prevista no edital supracitado, não há qualquer menção à 
Lei n.º 10.520/2020 (Lei do Pregão), posto que a EMSERH, por ser uma 

empresa pública e, consequentemente ter personalidade jurídica de direito 

privado, possui regime de contratação diferenciado dos entes da administração 
direta, vinculando-se aos ditames da Lei Federal n.º 13.303/2016, do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos e não à Lei Geral de Licitações 
ou à Lei do Pregão, que possuem características jurídicas de direito público. 

Desta forma, está correta a modalidade de licitação descrita na norma 

editalícias em epígrafe, qual seja, a Licitação Eletrônica. Outro ponto a ser 
destacado refere-se à irresignação contra o texto do item 1 – Do objeto da 

licitação, subitem 1.2, do Edital, que é totalmente infrutífera, já que se trata 
tão somente de um aviso a todos os licitantes que no momento em que tiverem 

que preparar a sua proposta de preços, devem se ater às quantidades, 
unidades de fornecimento e especificações constantes no Termo de Referência 

e Proposta de Preços (Anexos I e II), cuja eventual diferença apresentada pelo 

sistema eletrônico deve ser desconsiderada. Portanto, não há nenhuma espécie 
de mácula na redação do subitem 1.2 do Edital, que tão somente esclarece e 

orienta todos os licitantes para o correto preenchimento de suas propostas de 
preços. Já em relação aos atestados de capacidade técnica, estes têm como 

finalidade verificar se o licitante possui condições técnicas necessárias e 

suficientes para, em se sagrando vencedor do certame, cumprir o objeto de 
forma satisfatória. Desta forma, a exigência de um quantitativo mínimo de 800 

(oitocentas) licenças solicitadas é totalmente condizente com a realidade da 
contratação, posto que o software a ser adquirido deve possuir segurança e 

confiabilidade de que conseguirá atender a uma demanda expressiva de 
usuários, sem que haja comprometimento da sua usabilidade. Por outro lado, o 

quantitativo mínimo de licenças exigido no atestado tem por função demonstrar 

a capilaridade técnica das licitantes e sua envergadura operacional para 
implantação de um projeto desse porte em todas as unidades de saúde do 

Estado do Maranhão. Assim, ainda que o edital solicite licenças ilimitadas, a 
administração não pode deixar de solicitar a comprovação de um quantitativo 

mínimo de licenças nos atestados a serem apresentados pelos licitantes, pois 

este parâmetro é o mais utilizado em licitações de sistema de gestão hospitalar 
em âmbito nacional. A solicitação de que o atestado demonstre que a licitante 

tenha executado um projeto de implantação é totalmente salutar e faz parte da 
parcela de maior relevância do objeto, eis que cada licitante tem um rito 

próprio de implantação (metodologia e cronograma de execução), cuja 
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expertise tenha que ser demonstrada como forma de garantir que a 
implantação em toda a rede de saúde será atendida de forma satisfatória e 

profissional. Noutra banda, é totalmente legal a exigência do certificado da 
SBIS, por se tratar um documento que atesta aspectos de qualidade do 

software, uma vez que comprova o atendimento dos conceitos legais de um 

Sistema de Registro Eletrônico de Saúde (S-RES) para a captura, 
armazenamento, apresentação, transmissão ou impressão de informação 

identificada em saúde. De igual sorte são os percentuais da amostragem (prova 
conceito) exigidas, que são usuais a licitações para contratação de sistema de 

gestão hospitalar. No que diz respeito aos esclarecimentos quanto à vedação à 

subcontratação, subitens 9.1 e 9.2 do Termo de Referência, destaca-se que 
ante à especificidade do objeto, bem como as demais etapas que englobam a 

sua execução, esta proibição tende a proporcionar maior segurança e 
organização contratual, sendo  vedado ainda a subcontratação do serviço de 

hospedagem do sistema por questão de segurança de dados, onde a empresa 

vencedora deverá resguardar todos os direitos dos clientes/pacientes, conforme 
a Lei nº 13.709/18. 

Portanto, conforme manifestação da Gerência de Tecnologia da 

Informação, não merece prosperar as alegações da referida impugnante. 

 

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 MTD ASSESSORIA DE SISTEAS D INFORMÁTICA LTDA, em razão a 

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

manifestação da Gerência de Tecnologia da Informação às fls. 605/606. 

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 


