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PROCESSO Nº 145.634/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

Referência: Licitação Eletrônica nº 007/2023 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº 145.634/2022- EMSERH  

Impugnante: Contratação de empresa para o fornecimento de Medicamentos 

anticoagulante, anti-histamínico, anti-hemorrágico, anestésico local, bloqueador 

neuromuscular, para atender as necessidades das unidades hospitalares administradas pela 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. 

 

 
I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, em face do edital da Licitação 

Eletrônica nº 007/2023 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 estava marcada para o dia 20/01/2023 às 
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09h00min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica possa impugnar ou solicitar 

esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe findou no dia 13/01/2023. 

 
Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi encaminhada dia 

13/01/2023, portanto, dentro do prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do 

pedido. 

 
II – DAS RAZÕES 

 
Em apertada síntese, a empresa impugnante alega que dentre os medicamentos 

descritos no Anexo II Modelo de Proposta de Preços, o item 01 referente ao medicamento 

HEPARINA SÓDICA SUÍNA 5000UI/0,25 ML SOL INJ SC já é objeto de contrato firmado, e que 

não poderia o referido item ser objeto de nova licitação, de forma a se evitar a existência de 

contratos em duplicidade. Vejamos: 

 

(...) 
 

1. DOS FATOS 

 
A EMSERH publicou o edital da Licitação Eletrônica n. 007/2023 – CSL/EMSERH, 

cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos 
anticoagulante, anti-histamínico, anti-hemorrágico, anestésico local, bloqueador 

neuromuscular, para atender as necessidades das unidades hospitalares 

administradas para EMSERH. 
 

Dentre os medicamentos objeto da licitação, no item 01 das especificações e 
quantitativos (Item 3 do Termo de Referência), tem-seo medicamento 

HEPARINA SÓDICA SUÍNA 5000UI/0,25 ML SOL INJ SC. 
 

Este medicamento já é objeto de contrato firmado entre a EMSERH e a 

empresa EMMARKA. Trata-se do Contrato n. 693/2021 – GCC/EMSERH, oriundo 
da Licitação Eletrônica n. 181/2021 – CSL/EMSERH. 

 
Na Licitação Eletrônica n. 181/2021 – CSL/EMSERH, o item 23 corresponde ao 

medicamento HEPARINA SÓDICA SUÍNA 5000UI/0,25 ML SOL INJ SC, ou seja, 

o mesmo item 01 do edital da Licitação Eletrônica n. 007/2023 – CSL/EMSERH. 
Naquela licitação, este item foi homologado em favor da empresa EMMARKA, 

que firmou o Contrato n. 693/2021 – GCC/EMSERH, do qual foi aditivado 
recentemente, tendo sua vigência prorrogada até 30 de novembro de 2023, 

conforme resenha publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 

09/11/2022 (publicação de terceiros, pág. 7). 
 

Sendo assim, não poderia o referido item ser objeto de nova licitação, tendo em 
vista já ser objeto de contrato, do qual vem sendo regularmente fornecido pela 

empresa EMMARKA. Estando vigente a referida contratação até novembro do 
corrente ano, não há justificativa para a inclusão deste produto em novo 

procedimento licitatório. 
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Ademais, desde a formulação da proposta até a presente data, percebe-se uma 
considerável variação dos preços dos medicamentos, ocorrendo, inclusive, 

sucessivas elevações, a exemplo da tabela emitida pela Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos (CMED). 

 

Ora, depois de sucessivos aumentos dos preços dos medicamentos, bastante 
improvável que a se consiga no presente processo licitatório valor melhor que 

àquele praticado há quase dois anos pela empresa EMMARKA, devendo o 
referido item ser retirado da licitação em epígrafe. 

 

Fato semelhante pode ser verificado no curso da Licitação Eletrônica n. 
291/2022 – CSL/EMSERH, mais especificamente no item/lote 05, que foi 

revogado sob a seguinte justificativa: “[...] informamos que o ITEM será 
revogado, conforme solicitação do setor requisitante, a fim de evitar contratos 
em duplicidade, pois o item foi arrematado ou outro processo licitatório”. 
 
A revogação do item 05 da Licitação Eletrônica n. 291/2022 – CSL/EMSERH foi 

motivada exatamente pela mesma situação aqui apontada, evitar contratos em 
duplicidade. 

 
2. DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

No caso em comento se vê a possibilidade de coexistência de dois contratos 
com o mesmo objeto, situação denominada pela doutrina de sobreposição 

contratual, o que deve ser rechaçado pela Administração Pública, tendo em 
vista ser reflexo de equívocos na fase de planejamento. 

 

Como bem observa Pedro Henrique Braz de Vita, 
 

E é preciso reconhecer que, no mais das vezes, a coexistência de dois 
contratos com o mesmo objeto não reflete o melhor 
planejamento possível. Organizar dois processos de contratação, 
empregar recursos financeiros e humanos na realização de dois 
procedimentos distintos e ainda na gestão e na fiscalização de dois 
contratos que, ao final, terão por função satisfazer uma única 
necessidade, via de regra, não engendra conduta que se coaduna com 
os princípios da eficiência e da economicidade. (Braz de Vita, Pedro 
Henrique. A coexistência de contratos administrativos com o mesmo 
objeto). 

 

Sendo assim, em vistas ao cumprimento da eficiência, não se justifica o 
desprendimento de tempo e de recursos humanos para licitar algo que já fora 

objeto de licitação anterior, estando tal item regularmente contratado. 
Vela ainda ressaltar que o TCU já possui entendimento firmado nesse sentido. 

Veja-se: 
Representação com pedido de cautelar. Irregularidades em licitação para 
contratação de serviços de gerenciamento e fiscalização de obras pela 

Hemobrás. Cautelar concedida. Existência de critérios subjetivos de 
julgamento das propostas técnicas. Restrição à competitividade. 
Estabelecimento de critérios que tornam irrisória a proposta de preço em 
face da pontuação global. Sobreposição de objeto com outro 
contrato. Conhecimento e Procedência parcial. Determinação de 
anulação da licitação. Cientificações e Determinações (TCU – Acórdão n. 
479/2015 – Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, Julgado em 
11/03/2015). 
 

Sendo assim, a retificação do edital, para a retirada do item/lote 01, qual seja a 

HEPARINA SÓDICA SUÍNA 5000UI/0,25 ML SOL INJ SC é medida que se impõe 
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diante dos ditames legais. 
 

3. DOS PEDIDOS 
 

Ante todo o exposto, requer-se que seja retirado da Licitação Eletrônica n. 

007/2023 – CSL/EMSERH o item/lote correspondente à HEPARINA SÓDICA 
SUÍNA 5000UI/0,25 ML SOL INJ SC, de forma a se evitar a existência de 

contratos em duplicidade. 
 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

 

a) DA JUNÇÃO DE OBJETO DA LICITAÇÃO COM CONTRATO EXISTENTE 

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 Central de Abastecimento Farmacêutico/EMSERH fl. 150, 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 Central de Abastecimento Farmacêutico, através do e-mail colacionado 

às fl. 158, esclareceu os questionamentos suscitados. Observemos: 

 
(...) 

 
Sobre o pedido de impugnação manifestado pela EMMARKA, informo: 

 
Quando foi solicitada a prorrogação contratual, foi aberto em concomitância um 

processo licitatório para a aquisição do mesmo item, a fim de evitar o 
desabastecimento. No entanto, com o deferimento da prorrogação contratual, 

solicitamos a revogação do item HEPARINA SUÍNA 5000 UI/0,25 ML SOL INJ SC 

da Licitação nº 007/2023 do processo nº 145.634/2022.        
 

Verifica-se, portanto, que a Gerência Central de Abastecimento 

Farmacêutico CAF/EMSERH, conforme manifestação acima, acatou o pedido 

solicitado pela empresa EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, pois 

observou-se a necessidade de revogação do referido item. 

 
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 
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pela EMPRESA EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, em razão da sua 

tempestividade, para no MÉRITO, DAR PROVIMENTO ao pleito formulado. 

 
Na oportunidade, reforçamos a informação de que a Licitação Eletrônica nº 

007/2023 foi adiada até ulterior deliberação, desta forma, comunicamos que será 

disponibilizada ERRATA no site da EMSERH, www.emserh.ma.gov.br, bem como no portal do 

Licitações-e, www.licitacoes-e.com.br. 

 
Além disto, ficam as demais condições editalícias inalteradas e nova data para 

Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 007/2023 será publicada e divulgada através dos 

meios oficiais. 

 

São Luís - MA, 25 de janeiro de 2023. 

 
 

 

Lauro César Costa 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matricula n° 528 
 

De acordo: 
 
Francisco Assis do Amaral Neto 
Presidente da CSL/EMSERH 
Mat. 536 

 
 
 

 


