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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
Referência: Licitação Presencial nº 01/2018 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 309.121/2017 - EMSERH 

Impugnante: MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS SÃO PAULO LTDA 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde 

para atender a demanda da Unidade de Pronto Atendimento do Parque Vitória  

 
I – DAS PRELIMINARES 
 

Trata-se de análise de PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO apresentado, 

tempestivamente, pela empresa MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS SÃO PAULO 

LTDA, devidamente qualificado na peça inicial acostada as fls. 177-180, em face do 

edital de Licitação Presencial nº 01/2018, com fundamento no artigo 5º, inciso 

XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, art. 63 §2º do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da EMSERH, art. 87 §1º da Lei nº 13.303/16 e nos termos do 

instrumento convocatório, que objetiva alteração do Edital conforme razões 

explanadas a seguir. 

 
II – DAS RAZÕES  

 

Ressalto que as razões de IMPUGNAÇÃO da referida empresa 

encontram-se transcrita de forma resumida: 

 

Conforme se extrai do item 7, Edital de Licitação Presencial nº 001/2018, cujo 
critério de julgamento é combinação técnica e preço, as licitantes devem 
apresentar proposta técnica com escala dos profissionais que fazem parte da 
sua equipe técnica, a qual deverá contar com profissionais que detenham 
pré-requisitos definidos e algumas qualificações que serão computados para 
fins de pontuação. Ademais, deverá ser apresentado curriculum vitae. 

 

Suscitou ainda que as pontuações para fins de julgamento, conforme 

tabela 7.4, não condizem com o objeto licitado, senão vejamos: 

 

Com efeito, no item 7.4, consta uma planilha de avaliação de pontuação dos 
currículos dos profissionais que prevê uma analise a partir de títulos, 
notadamente títulos de natureza acadêmica. Destaca-se, por exemplo, que 
um titulo de doutorado tem o valor de pontuação de 3,00 pontos em 
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detrimento de uma residência médica – indispensável para atuação na área – 
que vale 2,00 pontos. 

 

 

Ademais afirmou que os títulos de mestrado e doutorado não devem ser 

apontados como critério de avaliação, in verbis: 

 

Dessa forma, não se mostra razoável que títulos acadêmicos – mestrado e 
doutorado – sejam apontados como critério de avaliação de proposta técnica, 
porquanto, obviamente, tais títulos não se mostram imprescindíveis a 
execução do objeto. (...) Some-se a isso que a indicação de critérios como 
doutorado e mestrado para equipe de Unidade de Pronto Atendimento tende 
a onerar demasiadamente a contratação sem qualquer proposito, haja vista 
que tais títulos não tendem a contribuir para execução do objeto licitado. 
Repisa-se que embora, tais títulos demonstrem o brilhantismo acadêmico dos 
profissionais, detê-los não comprova aptidão para desempenho de plantões 
em unidade de pronto atendimento, tampouco são indispensáveis, já que 
consistem em títulos obtidos a partir de pesquisas acadêmicas e cientificas.  

 

Ao fim requer que seja modificado o edital com objetivo de retirar dos 

critérios de julgamento da proposta técnica os títulos de mestrado e doutorado. 

Sendo assim, passamos a analise e julgamento da peça impugnatória. 

 
III - DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

 

Diante da Impugnação apresentada e considerando que este processo 

licitatório tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços de saúde para atender a demanda da Unidade de Pronto 

Atendimento do Parque Vitória, os autos do processo em epígrafe foram 

encaminhados para Gerência de Gestão Hospitalar da EMSERH, para análise da 

impugnação e emissão de parecer técnico a respeito dos questionamentos 

apresentados a fim de sanar toda e qualquer dúvida, visto que compete, tão somente, 

a este setor analisar o mérito.  

Ciente de tal questionamento e perante a impugnação apresentada pela 

empresa supracitada, a Gerência de Gestão Hospitalar da EMSERH, órgão solicitante 

e responsável pela aquisição do objeto, emitiu a seguinte manifestação (fls. 245 à 

249): 

 
Examinando as ponderações do IMPUGNANTE, verifica-se que a 

comprovação de tempo de experiência profissional é solicitada APENAS E 
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TÃO SOMENTE como ‘critério de pontuação das propostas técnicas’ e 

NÃO como critério de habilitação das licitantes, não sendo, dessa forma, 

fator que possibilite a exclusão dos proponentes no referido certame 

licitatório e/ou qualquer tipo de restrição ao caráter competitivo. 

In casu, contudo, não se trata de inclusão de exigência relacionada à fase de 

habilitação, não afastando qualquer candidato da participação no 

certame, restando pois prejudicada a argumentação trazida pelo 

IMPUGNANTE. 

E, por oportuno, frise-se novamente que o Edital de Licitação Presencial n.º 

001/2018 não prevê em momento algum a exclusão dos licitantes que 

não comprovem experiência prévia nas operações que guardam maior 

compatibilidade com o objeto da contratação, mas como não poderia ser 

diferente – atribui uma maior pontuação a tais itens. Desse modo, não se 

vislumbra qualquer tipo de restrição ao caráter competitivo do certame e/ou a 

previsão de exigência desarrazoada, violadora da isonomia entre os licitantes. 

 

Urge-se afirmar que, tendo em vista complexidade do objeto, a 

comprovação para fins de pontuação visa somente assegurar a qualidade da 

prestação dos serviços, conforme cita a Gerência Hospitalar, senão vejamos: 

 
No presente caso conforme demonstrado acima há uma finalidade pública 
perseguida com a previsão de comprovação para fins de pontuação das 
propostas - da realização de trabalhos equivalentes com o objeto da licitação, 
que é justamente a de assegurar a qualidade e a pertinência do 
conhecimento necessário ao desenvolvimento satisfatório dos serviços, em 
que estes são de alta complexidade e dotados de características específicas. 
(...)O IMPUGNANTE sustenta que o Item 7.4 do Edital de Licitação restringe 
a competitividade do certame, por não guardar relação com as necessidades 
ligadas ao objeto da licitação. No entanto, o item supracitado prevê como 
critérios para avaliação das propostas técnicas dos licitantes para fins de 
pontuação a comprovação da realização de cursos de pós-graduação 
(doutorado, mestrado e lato sensu), prova do exercício de magistério na área 
objeto da licitação e/ou publicações relacionadas com o tema (livros, artigo, 
etc). A previsão editalícia tem por finalidade privilegiar a busca de 
profissionais dotados de uma sólida formação profissional-acadêmica para 
fins da prestação dos serviços de saúde, assegurando, por via reflexa, a 
qualidade destes.  
Nesse sentido, a EMSERH parte da premissa de que tal finalidade pode ser 
alcançada de forma objetiva por meio da atribuição de uma pontuação 
objetiva aos profissionais que demonstrem melhor formação técnica 
acadêmica nas áreas ligadas ao objeto da contratação, comprovada com 
base na apresentação da comprovação de títulos e publicações. 
A decisão de se pontuar a experiência acadêmica da equipe técnica é 
razoável, pois tende a buscar um recomendável alinhamento da expertise 
prática do profissional com o seu conhecimento teórico. A ideia não é apenas 
valorar eventual experiência operacional, mas sim selecionar a proposta mais 
vantajosa, o licitante que possua condições profissionais para assumir 
integralmente os serviços prestados. 
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De acordo com a Gerência Hospitalar a pontuação das propostas não 

constitui um critério de exclusão, mas sim valorar eventual experiência profissional, 

vejamos:  

 
A decisão de se pontuar a experiência acadêmica da equipe técnica é 
razoável, pois tende a buscar um recomendável alinhamento da expertise 
prática do profissional com o seu conhecimento teórico. A ideia não é apenas 
valorar eventual experiência operacional, mas sim selecionar a proposta mais 
vantajosa, o licitante que possua condições profissionais para assumir 
integralmente os serviços prestados. 
Por fim, frise-se que a previsão da comprovação de títulos e/ou publicações 
por seus profissionais não constitui um critério de exclusão dos licitantes, mas 
um critério objetivo de pontuação referente aos profissionais que integrarão a 
equipe técnica, não sendo, dessa forma, fator restritivo à competitividade do 
certame no processo licitatório. 
Vale ressaltar que as UPA’S são hospitais-escolas, devendo haver tal 
exigência mínima para que os residentes realizem atividades profissionais 
sob a orientação de médicos especialistas. 
Em suma, com base nas informações acima, resta claramente evidenciado 
que as previsões editalícias contidas no item 7.4 que estabelece, 
exclusivamente para fins de pontuação das Propostas Técnicas, a 
necessidade de avaliação dos profissionais. Insta acentuar que o exercício do 
Magistério na área objeto da licitação, não é injustificado ou abusivo, visto 
que, por um lado, asseguram a qualidade na prestação dos serviços, 
garantindo que a sociedade advocatícia e os profissionais das equipes 
técnicas possuem expertise completa sobre o objeto a ser desenvolvido e, 
por outro, possibilitam a realização de um julgamento objetivo, sem restringir 

a competição. 

 

Feito um breve relato das alegações da impugnante e dos fatos 

apresentados pelo setor técnico, passamos a analisá-la. 

É certo que não se podem fazer exigências desnecessárias ou de mera 

segurança administrativa que restrinjam a participação de empresas interessadas em 

contratar com a Administração Publica, para que não sejam feridos os princípios da 

competitividade e economicidade. Porém, deve a Administração zelar para que não 

venha, a posteriori, contratar empresas cujos serviços não tenham a qualidade e 

segurança necessários à atenderem suas demanda. 

Não obstante, o estabelecimento das pontuações referentes ao mestrado 

e doutorado é totalmente relevante ao objeto pretendido, tendo em vista que para o 

desenvolvimento dos serviços públicos de saúde é necessário uma formação 

profissional qualificada.  

Portanto, ainda que o tipo de licitação contemple a “técnica” como critério 

de avaliação e julgamento, além do preço, isso não significa que a inclusão de 



EMSERH 

Folha nº:   

Proc. nº: 309.121/2017-EMSERH 

Rubrica:   

5 

 

 

critérios de pontuação sobre os títulos do item 7.4. afete a competitividade do 

certame, visto que não inibe a participação dos licitantes. 

 
IV. CONCLUSÃO  
 

Diante da manifestação emitida pela Gerência de Gestão Hospitalar/EMSERH 

conforme exposto acima, esta Comissão Setorial de Licitação, em respeito ao 

instrumento convocatório e em estrita observância aos demais princípios que regem 

as licitações, CONHECE da impugnação apresentada pela empresa MEDICAR 

EMERGÊNCIAS MÉDICAS SÃO PAULO LTDA, tendo em vista a sua 

tempestividade, para no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e comunico que 

permanecem mantidas todas as condições editalícias e que a data da Sessão de 

Abertura da Licitação Presencial nº 001/2018, fica mantida para o dia 04 de maio de 

2018, às 09h00min.  

 

São Luís, 30 de abril de 2018. 
 
 
 

Gilson de Holanda Lopes Júnior 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

 
 
 

De acordo: 
 
Jéssica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 

 

 


