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PROCESSO Nº 57.569/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 238/2022 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº 57.569/2022 - EMSERH  

Impugnante: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-

HOSPITALARES, AVENTAL E COMPRESSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES 

HOSPITALARES ADMINISTRADAS PELA EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 238/2022 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 a princípio estava marcada para o dia 

31/10/2022. Contudo, conforme Notificação nº 001, devidamente publicada no sítio eletrônico da 

EMSERH, bem como, no sistema “licitações-e”, a realização da LE nº 238/2022, ocorrerá no dia 
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03/11/2022, às 14h30min. 

Portanto, o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica pudesse impugnar ou 

solicitar esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe findou dia 

24/10/2022. 

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

25/10/2022, fora do prazo legal, reconhece-se a INTEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

Em apertada síntese, a empresa apresentou a seguinte manifestação: 

 

(...) 
Levando em consideração a justificativa veiculada no edital convocatório e a 

relevância de vossa instituição, razões que abaixo se transcreve e baseados nos 
termos do referido instrumento, apresentamos as seguintes considerações: 

Os itens supracitados estão Normatizados no Brasil e tem por finalidade a 

segurança nos procedimentos de precauções de contato. 
A presente impugnação está fundamentada nos termos da revisão da Norma 

Brasileira Vigente em 2022. 
Em 29 de Agosto de 2022 foi publicada a revisão da Norma ABNT NBR 

16693:2022 específicas para os itens supracitados, com novas exigências e 
certificações técnicas específicas para requisitos e métodos de ensaio com 

diferentes níveis de segurança; Níveis Zero, 01, 02, 03 e 04, como descrito a 

seguir: 
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Níveis 0 e 1: são aventais destinados às clínicas e consultórios médicos, onde são 

realizados procedimentos simples ou de baixa complexidade. Não se aplica a 
exigência de laudos microbiológicos. 

Os níveis 2, 3 e 4 são destinados para a área hospitalar. 

Nível 2: corresponde, em virtude das exigências de ensaios, ao NãoTecido SMS 
Grau Médico nas gramaturas 25g/m2 ou 30g/m2. Tais gramaturas suportam a 

Resistência a Penetração de Líquidos no parâmetro requerido pela Norma: ≥ 20 
cm de H2O. 

Este nível de segurança está confirmado para a rotina padrão das unidades 

hospitalares. Cabe a instituição definir a gramatura desejada. 
Nível 4: corresponde ao NãoTecido SMS Grau Médico laminado externamente em 

polietileno impermeável em 50g/m2. A Norma exige, entre outros, um laudo 
específico de Resistência à Penetração de um Bacteriófago. 

Este nível de segurança está confirmado para as unidades de isolamento, preparo 

e administração de quimioterápicos, CME´s/Expurgos. 
Tal Norma foi revisada por técnicos da ANVISA e ABNT. 

Importante frisar que os itens supracitados devem contemplar os níveis de 
segurança estabelecidos pela nova Norma 16693:2022; bem como os laudos 

técnicos requeridos. 
Destaca ainda a versão atualizada da Norma específica para aventais para 

precaução de contato no seu Item 8 da Norma revisada que: 

“Conforme especificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
os aventais de procedimentos não cirúrgicos são produtos para saúde, ou 

produtos correlatos, e, portanto, devem atender a legislação vigente”. 
Em Nota, a presente Norma Técnica, informa que: “A legislação vigente, entre 

outros requisitos, determina critério de biocompatibilidade; conforme ABNT NBR 

ISO 10993-1 e isenção de látex”. 
Diante do exposto, solicitamos cordialmente a revisão dos descritivos e que se 

exija a ABNT NBR 16693:2022, ABNT NBR ISO 10993-1:2013, Isenção de Látex 
do produto acabado e o atendimento da NR06 do MTE, para que sejam 

cumpridas as Normas Brasileiras de segurança. 
 

 

 

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

impugnação para que o edital seja reformado. 

 

III – DA INTEMPESTIVIDADE E NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO 

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. 

Como requisito de admissibilidade do presente ato, necessário se faz a análise acerca 

da tempestividade relativa à impugnação apresentada. Desta feita, o § 1º, do art. 87, da Lei nº 

13.303/2016, aduz o seguinte acerca da temática em apreço: 

 

Art. 87. (...) 
§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) 
dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, devendo a entidade 

julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no § 2º. 
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O Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, em consonância com 

o que preceitua a legislação supra mencionada, também estabelece regras de aplicação interna, 

ou seja, no âmbito desta Empresa Pública Estadual, sobre o prazo para apresentação de pedido 

de impugnação e pedidos de esclarecimento: 

 
Art. 65. Todos quantos participem de licitação promovida pela EMSERH têm 

direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento 

estabelecido neste Regulamento, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu 
desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a 

realização dos trabalhos. 
(...) 

§2° Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar ou 
solicitar esclarecimentos ao edital de licitação, por irregularidade na aplicação 

deste Regulamento, protocolando 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 antes da realização da sessão. 

 

Em observância às normas legais e regulamentares, o Edital que rege a Licitação 

Eletrônica nº 238/2022, estatuiu a seguinte determinação: 

 

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. 
5.1.1.A impugnação ou solicitação de esclarecimento poderão ser apresentadas 

na Sala da Comissão Setorial de Licitação - CSL da EMSERH ou enviadas por e-

mail (csl.emserh.ma@gmail.com e/ou leonardomonteiro.emserh@gmail.com), 
em dias úteis e das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min. 

5.2. 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. 

5.3. A interposição de impugnação ou de pedido de esclarecimentos não impedirá 
a licitante de participar do processo licitatório. 

 

Todo o conteúdo normativo acima exposto estabelece o prazo de até 05 (cinco) dias, 

antes da data fixada para abertura da licitação, para apresentação de impugnação. Assim, 

ultrapassado esse limite, considera-se intempestivo o pedido, prejudicando sua apreciação. 

Quanto ao caso concreto, conforme detalhado em tópico anterior, restou claro que a 

empresa interessada encaminhou sua irresignação fora do prazo estabelecido para tanto. 

Portanto, em respeito aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, 

reconhece-se a intempestividade da impugnação encaminhada pela empresa MEDCLEAN 

COMERCIAL LTDA. 
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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, NÃO CONHEÇO a impugnação 

apresentada pela empresa MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, em razão da sua intempestividade. 

Na oportunidade, permanecem inalteradas as cláusulas editalícias, bem 

como a data de abertura da Licitação Eletrônica nº 238/2022. 

 

São Luís - MA, 28 de outubro de 2022. 

 
Leonardo Aires Monteiro 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 4.676 

 
 
De acordo: 
 
Francisco Assis do Amaral Neto 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula nº 536 

 
 


