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PROCESSO Nº 205.157/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 010/2023 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 205.157/2022 - EMSERH  

Impugnante: DANIELA CARVALHO SOUSA 

Objeto: Contratação de empresa especializada na aquisição de Materiais Médico-Hospitalares, 

tipo EPI, para atender as demandas das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL proposta por DANIELA 

CARVALHO SOUSA, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 010/2023 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 eletrônica estava marcada para o dia 23/01/2023 às 

09h00min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica pudesse impugnar ou solicitar 

esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe findou dia 16/01/2023. 

Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi encaminhada no dia 
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12/01/2023, portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

A impugnante questiona o descritivo e requisitos referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 

Anexo II, do Edital. Abaixo segue transcrição da peça proposta: 

 

(...) 
 

1. DA TEMPESTIVIDADE 
1.1. A abertura do Pregão ocorrerá em 23/01/2023 às 09h. considerando o 

protocolo da impugnação nesta data, qual seja em 12/01/2023 e, tendo em vista 

que o prazo descrito neste Edital é de 5(cinco) dias úteis anteriores à data de 
abertura da sessão pública, faz-se perfeitamente tempestiva. 

2. DA NECESSIDADE AO ATENDIMENTO À LEI FEDERAL 8.078/90 - CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. 

2.1. Inicialmente, importa ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC veda que o fornecedor comercialize produtos em desacordo com a legislação 
pertinente, configurando-as como abusivas e lesivas ao consumidor, vejamos: 

 
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 

práticas abusivas: (…) VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer 

produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos 
oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo 
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(Conmetro); 
 

2.2. Nessa senda, primordialmente, as disposições contidas no CDC devem ser 

atendidas. 
2.3. No que se refere às Leis Federais, importa ressaltar que estas se sobrepõem 

a todas as demais leis do país, pois ditam princípios que as demais precisam 
cumprir. 

Nesse sentido, aquele que não cumpre as exigências das Leis Federais, está 

sujeito às sanções nelas previstas. 
3. DA EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS 

TÉCNICAS ABNT (NBRs). 
3.1. Legislação Federal vigente sobre a necessidade de utilização da ABNT/NBR: 

- Lei 4.150/62 - Institui o regime obrigatório de preparo e observância das 
normas técnicas nos contratos de obras e compras do serviço público de 

execução direta, concedida, autárquica ou de economia mista, através da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas e dá outras providências. 
 

Art. 1º Nos serviços públicos concedidos pelo Governo Federal, assim como 
nos de natureza estadual e municipal por ele subvencionados ou executados 

em regime de convênio, nas obras e serviços executados, dirigidos ou 

fiscalizados por quaisquer repartições federais ou órgãos paraestatais, em 
todas as compras de materiais por eles feitas, bem como nos respectivos 

editais de concorrência, contratos ajustes e pedidos de preços será obrigatória 
a exigência e aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, 

resistência e segurança usualmente chamados “normas técnicas” e 

elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, nesta lei 
mencionada pela sua sigla “ABNT”. 
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- Lei 14.133/21 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos: 

 
Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes 

como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida 

por qualquer um dos seguintes meios: 
I - comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas 

determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro; 

 

3.2. A ANVISA também regulamenta sobre o registro, por meio do Módulo III – 
que disciplina sobre os Procedimentos para Registro dos Materiais de uso em 

saúde, in verbis: 
 

A comprovação do atendimento aos requisitos essenciais não deverá limitar-

se a 
uma declaração do fabricante informando que o requisito foi atendido. 

Certificados, laudos, relatórios de testes, resultados de validação, descritivos 
de procedimentos de fabricação e controle, informações sobre características 

de projeto, estudos comparativos, especificações especiais de matérias-
primas, dentre outros, deverão ser apresentados como parte da comprovação 

do atendimento aos requisitos essenciais. 

Todos os documentos apresentados para comprovar a conformidade aos 
requisitos essenciais deverão possuir embasamento técnico-científico (artigos 

acadêmicos publicados em periódicos indexados, normas técnicas brasileiras 
ou 

internacionais, etc.), para serem aceitos como justificativa válida. Caso não 

haja 
publicações científicas suficientes, indicar os estudos e pesquisas realizados 

pela 
empresa que resultaram na especificação em questão. Os estudos e pesquisas 

deverão ser apresentados nessa justificativa.” (pág. 141 a 147) 
 

3.3. DECRETO Nº 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 - Dispõe sobre a organização 

do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, estabelece as normas 
gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990, revoga o Decreto Nº 861, de 9 julho de 1993, e dá outras 
providências: 

 

(...) 
Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, 

estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do 
consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição 

para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de 
consumo. 

(...) 

Art. 7º Compete aos demais órgãos públicos federais, estaduais, do Distrito 
Federal e municipais que passarem a integrar o SNDC fiscalizar as relações 

de consumo, no âmbito de sua competência, e autuar, na forma da legislação, 
os responsáveis por práticas que violem os direitos do consumidor. 

(...) 

Art. 12. São consideradas práticas infrativas: 
(...) 

IX – colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço: 
(...) 

 

a. em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, 
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se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro. Observado o 

disposto no inciso VI do caput do art. 3º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro 

de 2019 
 

(...) 
Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das 

demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e 

sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou 

incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, 
penal e das definidas em normas específicas: 

I - multa; 

II - apreensão do produto; 
Ill - inutilização do produto; 

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; 
V - proibição de fabricação do produto; 

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços; 
VII - suspensão temporária de atividade; 

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; 

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; 
X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; 

XI - intervenção administrativa; 
XII - imposição de contrapropaganda. 

 

4 - DOS MOTIVOS PARA IMPUGNAÇÃO AO PRESENTE EDITAL: 
4.1. In casu, após toda a explanação neste documento, verifica-se a necessidade 

de esclarecimentos aos itens abaixo, em observância aos princípios da legalidade, 
razoabilidade, proporcionalidade e supremacia do interesse público. 

a) Quanto aos itens 1 e 2 do Anexo II do Edital: 
Item 1: MÁSCARA CIRÚRGICA. TRIPLA CAMADA EM SMS, TIPO NÃO TECIDO, 

COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 40 GR/M2, COM EFICIÊNCIA DE 

FILTRAÇÃO BACTERIANA ACIMA DE 95%, COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE 
NASAL (CLIP), COMPRIMENTO APROMIXIMADO DE 14 CM, FIXADO NO CORPO 

DA MÁSCARA, COM ELÁSTICOS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA 
FIXAÇÃO, MODELO RETANGULAR, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E INODORA. 

EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. (COTA 

PRINCIPAL – AMPLA CONCORRÊNCIA); 
Item 2: MÁSCARA CIRÚRGICA. TRIPLA CAMADA EM SMS, TIPO NÃO TECIDO, 

COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 40 GR/M2, COM EFICIÊNCIA DE 
FILTRAÇÃO BACTERIANA ACIMA DE 95%, COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE 

NASAL (CLIP), COMPRIMENTO APROMIXIMADO DE 14 CM, FIXADO NO CORPO 
DA MÁSCARA, COM ELÁSTICOS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA 

FIXAÇÃO, MODELO RETANGULAR, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E INODORA. 

EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. (Cota reservada 
à Participação de ME/EPP/MEI, conforme estabelece o Art. 9º da Lei Estadual n° 

10.403/2015) 
É necessário a exigência de apresentação dos laudos previstos na norma ABNT 

NBR nº 15052/2021, especifica os requisitos de confecção, projeto, desempenho 

e métodos de ensaio para as máscaras de uso odonto-médico-hospitalar. 
A NBR 15052/2021, traz os requisitos para as máscaras de uso odonto-

médicohospitalar por nível de desempenho, são eles: 
 Eficiência de filtração bacteriana (BFE), 

 Pressão diferencial, 

 Eficiência de filtração de partículas submicrônicas a 0,1 μm, 
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 Resistência a fluídos, pressão mínima, em pascals, para resultado 

do passe; 
 Propagação de chama 

Ainda por tratar-se o item para uso hospitalar (cirúrgico e não cirúrgico), este 

tem que ser apto comprovadamente para uso. Logo, o nível 3 que dispõe a 
referida norma, é o mais indicado, porque tem a garantia de segurança 

necessária para os profissionais da saúde que utilizarão o referido produto 
 

 

 
b) Quanto aos itens 3 e 4 do Anexo II do Edital: 

Item 3: TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, 
MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA 

DE 30G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL: 

HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. (COTA PRINCIPAL – AMPLA 

CONCORRÊNCIA). 
Item 4: TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, 

MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA 
DE 30G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA 

ADICIONAL: 

HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. (Cota reservada à 
Participação de ME/EPP/MEI, conforme estabelece o Art. 9º da Lei Estadual n° 

10.403/2015) 
Em atenção aos itens subscritos é necessário a exigência do laudo de 

comprovação de gramatura 30 exigida do produto, para garantir que o produto 

que venha ser adquirido seja de fato o especificado em Edital. 
a) Quanto aos itens 5 e 6 do Anexo II do Edital: 

Item 5: SAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL NÃO TECIDO, 100% 
POLIPROPILENO, MODELO C/ ELÁSTICO, COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA 

DE 30G/M2, TAMANHO ÚNICO, DESCARTÁVEL. (COTA PRINCIPAL – AMPLA 
CONCORRÊNCIA) 

Item 6: SAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL NÃO TECIDO, 100% 

POLIPROPILENO, MODELO C/ ELÁSTICO, COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA 
DE 30G/M2, TAMANHO ÚNICO, DESCARTÁVEL. (Cota reservada à Participação 

de ME/EPP/MEI, conforme estabelece o Art. 9º da Lei Estadual n° 10.403/2015) 
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Em atenção aos itens subscritos é necessário a exigência do laudo de 

comprovação de gramatura 30 exigida do produto, para garantir que o produto 
que venha ser adquirido seja de fato o especificado em Edital. 

Destaca-se que o potencial perigo de danos à saúde pública é de tal relevância 

que, a Lei nº 6.437/77 dispõe sobre sanções administrativas, em razão do 
cometimento de infrações sanitárias. Assim, trago trecho do art. 10 da Lei 

6.437/77, sem prejuízo de sua leitura integral: 
 

(...) 

 
Os dispositivos legais supracitados falam por si só. De conseguinte, é correto 

afirmar que fabricar e/ou vender produtos de higiene, cosméticos, correlatos, 
embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos que interessem à saúde pública 

ou individual, sem registro, licença, autorizações do órgão sanitário competente, 

que contrariem o disposto na legislação ou em desacordo com as Normas 
Técnicas (ABNT), ensejam a aplicação de sanção administrativa de advertência, 

apreensão e inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa, 
dentre outros, conforme disposto nas legislações já citadas neste documento. 

Por fim, importa esclarecer que o processo de verificação da conformidade 
desses produtos, tem um papel essencial na garantia da saúde e segurança dos 

seus usuários, bem como na eficiência e confiabilidade dos procedimentos. 

4. DOS PEDIDOS 
Por todo exposto, venho requerer: 

4.1. O Recebimento da presente Impugnação, em cumprimento ao art. 5º, inciso 
XXXIV, alínea “a” da Constituição da República, artigo 41, §2º da Lei n° 8.666/93 

e, art. 164 § único da Lei 14.133/21; 

4.2. Para os itens 1 e 2, é necessário a exigência dos Laudos da NBR 15052/2021, 
Ainda por se tratar de produto para uso hospitalar é necessário a exigência de 

que o produto atenda ao NIVEL 3 de desempenho, pois garantira a segurança 
de uso do referido produto; 

4.3. Para os itens 3 e 4, sanar e retificar quanto a exigência de comprovação de 
gramatura 30 exigida do produto, para garantir que o produto que venha ser 

adquirido seja de fato o especificado em Edital; 

4.4. Para os itens 5 e 6, sanar e retificar quanto a exigência de comprovação de 
gramatura 30 exigida do produto, para garantir que o produto que venha ser 

adquirido seja de fato o especificado em Edital; 
4.5. Por conseguinte, requer a retificação do edital, na forma da lei, com sua 

republicação e ampla divulgação da nova data para a sessão pública de entrega 

dos documentos de habilitação e propostas, conforme princípio constitucional da 
publicidade, disposto no art. 37 da Constituição Federal, sob pena de nulidade. 

 

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

impugnação para que o edital seja alterado. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

O presente certame tem como objeto a contratação de empresa especializada na 

aquisição de Materiais Médico-Hospitalares, tipo EPI, para atender as demandas das Unidades 

Hospitalares administradas pela EMSERH. 

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. 
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Acerca dos questionamentos suscitados pela impugnante e em razão da natureza do 

objeto, visando instruir o presente processo e tendo em vista que as alegações técnicas fogem 

da competência da Comissão Setorial de Licitação, os autos foram remetidos a Gerência de 

Central de Abastecimento Farmacêutico, que possui conhecimento técnico para subsidiar a 

resposta em apreço. Logo, a decisão aqui proferida se fundamenta na manifestação do 

referido setor. 

Sendo assim, a Gerência de Central de Abastecimento Farmacêutico, 

expressou a seguinte manifestação: 

 

(...) 
DA ANÁLISE 

Sobre os questionamentos apontados para os itens 01 e 02 desta impugnação: 
A Impugnante afirma que as especificações adotadas para os itens 01 e 02, devem 

ser alteradas, posto que deveriam obedecer as regras estabelecidas na ABNT/NBR 

15052/2021, a qual estabelece os requisitos de confecção, projeto, desempenho e 
métodos de ensaio para as máscaras de uso odonto- médico-hospitalar. 

Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que conforme a especificação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA as máscaras de uso odonto-médico-

hospitalar são Produtos para Saúde e, como tal, deve ter registro e seguir a 
legislação vigente. 

Em suma, tem-se a concordância de que ao ofertar ou submeter propostas para 

tais itens às empresas candidatas devem seguir na integralidade as disposições 
contidas nas regulamentações vigentes. Desta forma, no que se refere aos laudos 

de compatibilidade e demais documentos alusivos as Normas ABNT, reforça-se ao 
descrito na RDC 448, de 15 de dezembro de 2020, a comprovação de garantia 

da qualidade, segurança, eficácia, rastreabilidade e permissão de 

identificação por parte dos responsáveis pela comercialização diz 
respeito ao fabricante e ao importador. 

Todavia, ratificamos que os produtos ofertados pelas empresas classificadas em 
primeiro lugar passarão pela Análise Técnica com base nas Normas e 

Resoluções Vigentes, cabendo a EMSERH, solicitar Amostra e/ou 

proceder com Diligência dos itens arrematados, conforme: 
Por fim, a licitante sugere a inclusão do Nível 3 no descritivo técnico, visto que o 

nível 3 é o mais indicado, porque tem garanta de segurança necessária para 
profissionais da saúde que utilizarão o referido produto, conforme norma. 

Neste contexto, há discordância na Inclusão do Nível de proteção, visto que o 
descritivo técnico editalício atende aos requisitos de desempenho das 

Máscaras Cirúrgicas estabelecidos nas Normas e Legislação vigente, nas 

quais podemos citar: NRB 15052/2021 (Eficiência de Filtração 
Bacteriana – BFE> 95%) e NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, 

conforme: 
 

A máscara cirúrgica deve ser constituída em material Tecido-Não-Tecido (TNT) para 

uso odonto-médico-hospitalar, possuir no mínimo uma camada interna e uma camada 

externa e obrigatoriamente um elemento filtrante. A camada externa e o elemento 

filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar 

(repelência a fluidos). Além disso, deve ser constituída de forma a cobrir 

adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possuir um clipe nasal 

constituído de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz 

e das bochechas. E o elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de 

partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%. 
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PROCESSO Nº 205.157/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

Sobre os questionamentos apontados para os itens 03, 04, 05 e 06 desta 

impugnação: 
Informamos que os descritivos técnicos dos referidos itens fazem referencia a 
gramatura mínima de 30 g/m2 que deverá ser apresentada, não havendo 

necessidade de alteração nos termos editalicios. Contudo, ressaltamos que os 
produtos ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar passarão por 

uma Análise Técnica com base nas Normas e Resoluções Vigentes, cabendo a 

EMSERH, solicitar Amostra e/ou proceder com Diligência, conforme: 
 

8. DAS AMOSTRAS 
8.1. Cabe a EMSERH, conforme necessidade a solicitação de amostras 

às empresas habilitadas em primeiro lugar, para avaliação técnica, referente 

aos itens do objeto desta licitação as quais deverão ser enviadas, em 
embalagem personalizada. 

 
3.12. É facultado ao Agente de Licitação: 

a) É facultada ao Agente de Licitação ou Autoridade Competente da EMSERH, 
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente no envelope 
contendo a proposta ou envelope contendo a documentação, salvo os 

documentos ou informações de caráter elucidativo ou esclarecedores dos 
constantes do processo. 

 

Diante dos fatos elencados pelo licitante, informamos que os descritivos técnicos 
dos Itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06 não ferem aos princípios da legalidade. Assim, 

permanecem Inalterados os termos técnicos do referido edital. 
 

Portanto, conforme manifestação da Gerência de Central de Abastecimento 

Farmacêutico, os questionamentos feitos pela empresa impugnante não foram 

acatados e, portanto, não ensejaram modificação do Edital da LE nº 010/2023. 

 

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 

por DANIELA CARVALHO SOUSA, em razão a sua tempestividade, para no MÉRITO, 

NEGAR PROVIMENTO ao pleito formulado, permanecendo inalterada as cláusulas editalícias 

da Licitação Eletrônica nº 010/2023. 

São Luís - MA, 18 de janeiro de 2023. 

 

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 


