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PROCESSO Nº 163.009/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 024/2023 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 163.009/2022 - EMSERH  

Impugnante: LABORATÓRIO E CLÍNICA SAÚDE MAIS LTDA 

Licitações - e nº 982036 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Laboratoriais em Análises 

Clínicas para atender as necessidades do HOSPITAL REGIONAL DE LAGO DA PEDRA. 

 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL proposta pelo LABORATÓRIO 

E CLÍNICA SAÚDE MAIS LTDA, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 024/2023 

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 10/02/2023 

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 findou dia 

03/02/2023. 

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

04/02/2023, portanto, fora do prazo legal, reconhece-se a INTEMPESTIVIDADE do 

pedido. 

Todavia, ainda que intempestivo o pleito, em respeito aos princípios que 

regem a administração pública, tendo em vista a exposição de questões relevantes 

trazidas à baila pela empresa impugnante, o pedido de esclarecimento será 

apreciado. 

 

II – DAS RAZÕES 

O LABORATÓRIO E CLÍNICA SAÚDE MAIS LTDA afirma que o valor estimado 

não condiz com a realidade do mercado, conforme transcrição abaixo: 

(...) 

II – DAS RAZÕES 
Em apertada síntese, trata-se de Licitação Eletrônica instaurada pela Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, do tipo menor preço por lote, 

sob o modo Disputa Aberto, para a contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviços Laboratoriais em Análises Clínicas para atender as 

necessidades do Hospital Regional de Lago da Pedra. 
A referida contratação possui o valor total estimado de R$ 881.561,96 

(oitocentos e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis mil e noventa e 

seis centavos). 
Em análise ao valor estimado apresentado no edital da LICITAÇÃO 

ELETRÔNICA Nº 024/2023 – CSL/EMSERH, e considerando a experiência da 
empresa na prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a 

rede pública, observou-se que tal valor apresentado como valor estimado é 
inexequível para a execução dos serviços objeto a ser licitado por um período 

de 12 meses, com padrão mínimo de qualidade e quantitativo exigido; 

Considerando que nossa empresa atualmente presta os serviços de realização 
de exames laboratoriais, desde 04.2022, no Hospital Regional de Lago da 

Pedra, unidade onde será prestado o serviço objeto desta licitação; 
Considerando que a empresa participou da cotação para contração emergencial 

sendo vencedora por apresentar melhor valor; 

Considerando o contrato nº 252/2022, firmado entre a Laboratório e Clínica 
Saúde Mais LTDA, referente à prestação do serviço de realização de exames 

laboratoriais por um período de 180 dias, com valor global de R$ 532.904,47 
com um quantitativo de exames inferior ao hoje solicitado; 

Considerando que o edital da LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 024/2023 – 

CSL/EMSERH tem um quantitativo previsto de pelo menos 50% superior ao 
contrato emergencial, com valor estimado de R$ 881.561,96; 

Considerando a média dos dois últimos meses de faturamento da unidade ser 
R$ 87.486,19; 

Considerando a multiplicação do valor médio dos últimos dois meses por 12 
(meses) dar R$ 1.048.834,28; 

Considerando que o valor estimado pederá baixar ainda mais após a dispulpa; 

Considerando o constante aumento no valor dos insumos para realização dos 
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exames laboratoriais; 
Considerando que para a execução dos serviços será necessário a montagem 

de um laboratório próprio na unidade, com funcionamento 24 horas, no qual 
demandará funcionários técnicos e analistas clínicos (proventos e encargos 

trabalhistas), equipamentos, insumos e adequação do espaço físico da área 

técnica, conforme clausula 05 e 18 (por exemplo) e anexo II – Descritivo 
Imobiliário do edital; 

Considerando que a empresa ganhadora do certame será de cunho privado, 
necessitará de percentual de lucro mínimo; 

Em face exposto, fica claro que o valor estimado não condiz com a realidade do 

mercado para cumprimento da demanda solicitada, visto que os valores do 
contrato emergencial e o proposto no certame são bem próximos, com um 

quantitativo bem maior de exames a serem realizados. 
Desse modo, requer-se a presente impugnação seja julgada procedente, com 

efeito a permitir um novo levantamento de preço onde se obtenha uma valor 

de referência total estimado que possa garantir a execução dos serviços 
laboratoriais com qualidade e sem prejuízos a população, ao poder público e a 

empresa vencedora do certame. 
III – DO REQUERIMENTO 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada 
procedente, com efeito de realizar as correções aqui evidenciadas, ante a 

necessidade de assegurar a execução dos serviços com boa qualidade. 

Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo as alterações 
aqui pleiteadas, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme subitem 

5.4 do Edital 
 

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 

prestação de Serviços Laboratoriais em Análises Clínicas para atender as necessidades do 

HOSPITAL REGIONAL DE LAGO DA PEDRA. 

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 ao setor requisitante, 

Gerência de Compras e Contratos/EMSERH, o qual possui conhecimento técnico para responder 

à questão suscitada pela impugnante. Logo, a decisão aqui proferida se fundamenta na 

manifestação do referido setor. 

Sendo assim, a Gerência de Compras e Contratos, às fls. 205, expressou a 

seguinte manifestação: 

 

(...)  

Em resposta ao despacho de fl. 204, informamos que a pesquisa de preços para 
formação do orçamento de referência da presente licitação fora realizado em 

total consonância com os ditames ao art. 44, I, III, IV do RILC/EMSERH. 
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Nesse sentido, observamos que a proposta da própria impugnante, apresentada 
por ocasião da contratação emergencial, fora considerada para fins de 

composição do preço estimado (fls. 57-58v), entretanto, a metodologia utilizada 
toma por base a mediana dos preços obtidos a fim de se chegar ao valor 

estimado, conforme preceitua o RILC/EMSERH. 

 

Desta forma, ressalta-se que o pedido de impugnação não suscitou 

necessidade de modificação do edital, tendo em vista que os argumentos invocados 

não justificam a modificação dos termos inicialmente estabelecidos, assim como, os 

esclarecimentos prestados também não motivaram alteração dos termos do 

instrumento convocatório. 

 

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 pelo LABORATÓRIO E CLÍNICA SAÚDE MAIS LTDA, em razão da sua 

intempestividade. 

Na oportunidade, permanecem inalteradas as cláusulas editalícias, bem 

como a data de abertura da Licitação Eletrônica nº 024/2023. 

 

 

São Luís - MA, 07 de fevereiro de 2023. 

 
 

Fernando Wlysses F. da Conceição 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 12.557 
 

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

 


