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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 
Referência: Licitação Presencial nº 04/2018 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 309.150/2017 - EMSERH 

Impugnante: SAYMON LEMOS FELÍCIO LIMA 

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

atender a demanda da Unidade de Pronto Atendimento do Araçagy 

 
I – DAS PRELIMINARES 

Trata-se de análise de PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO apresentado, 

tempestivamente, pelo Sr. SAYMON LEMOS FELICIO LIMA, devidamente qualificado na peça 

inicial acostada as fls. 186-193, em face do edital de Licitação Presencial nº 04/2018, 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 
  

Ressalta-se que o impugnante questiona a escolha do critério de julgamento 

(técnica e preço) entendendo que este deveria ser menor preço, conforme transcrito de forma 

reduzida de suas razões. Vejamos: 

 

O Edital dispõe que o critério de julgamento do certame será “melhor 
combinação de técnica e preço”, com modo de disputa “fechado”. Pela 
simples leitura do RILC, mais especificamente pelo texto do art. 68, é 
possível constatar que o critério adotado no presente não é o que 
melhor atende as normas internas da EMSERH, pois deve ser utilizado 
em ocasiões especificas.  
(...) Veja-se que o edital indica como constitutiva da Proposta Técnica o 
seguinte: a) relatório circunstanciado acerca da aptidão técnica 
apresentada; b) escala de trabalho dos profissionais que fazem parte 
da equipe técnica apresentada; c) currículo vitae comprovado de todos 
os profissionais envolvidos. 
Confrontando-se como texto do RILC fica fácil constatar que tais 
documentos a constarem no Envelope nº 02, não refletem atividade de 
natureza predominantemente intelectual, como prevê ou inciso I do 
dispositivo; tampouco atende ao que dispõe o inciso II no que diz 
respeito a execução do objeto por diferentes metodologias ou 
tecnologias de domínio restrito no mercado. 
(...) Nesse sentido, o critério de julgamento que mais se adequa ao 
interesse do presente certame, dada natureza de seu objeto, é o 
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previsto no art. 67 do RILC, ou seja, pelo menor preço, considerando 
que o Edital estabeleceu parâmetros mínimos de qualidade para 
execução dos serviços definidos nos respectivos lotes. 

 

Suscitou ainda que para ocorrer à inversão de fases, deveria ter sido feita a 

justificativa no instrumento convocatório, e que tal justificativa não se encontra nele, senão 

vejamos: 

Noutro giro, observa-se que o Edital inverteu a ordem do procedimento 
previsto no art. 42 do Regulamento Interno da EMSERH, o que lhe é 
permitido pelo §1º, desde que haja a devida justificativa no instrumento 
convocatório, e a esse respeito não existe nada no Edital que se 
proponha a explicar ou justificar a conveniência para o órgão a apontada 
inversão.  
(...) Ora, se a empresa pública promotora do certame resolveu inverter 
ou modificar o procedimento previsto em seu regimento próprio, no 
mínimo, haveria que constar na “lei do certame” as devidas justificativas, 
por questão de exigência normativa, e para afastar qualquer eventual 
futura impugnação, como ocorre agora. 

 
Outrossim, solicitou que seja dado conhecimento dos valores estimados de cada 

lote do certame, para que possa proceder com a formulação de sua proposta: 

 
É regra geral dos procedimentos de licitação, que deve ser fixado no 
âmbito do procedimento, os valores de referencia obtidos a partir de 
uma pesquisa de preços de mercado; entretanto, após compulsar todo 
o Edital impugnado, não se viu qualquer referencia de valores disponível 
às empresas interessadas em participar da disputa.  
É bem verdade que o item 1.2 do Edital menciona que “O valor total 
estimado do contrato a ser celebrado será sigiloso”, isso não significa, 
porém, que serão sigilosos também os valores considerados como 
estimativa obtidos na pesquisa de preços de mercado, certamente 
realizada pela EMSERH. 
É certo dizer que nos autos do processo, nalgum documento existe o 
resultado da pesquisa de preços de mercado realizada, ou mesmo 
planilha de custos/orçamento/estimativa obtida a partir da exigível 
pesquisa de preços ocorrida na fase de preparação do certame, que 
segundo inciso III do art. 43, poderá ter publicidade no edital de 
divulgação do certame. 

 

O licitante questiona também o item 2.3 do edital, que veda a participação no 

certame, de empresa cujos sócios detenham além de 5% de quotas do capital social e que 

sejam diretores ou empregados da EMSERH. Vejamos:  

 
Em outro contexto, o que é comum de se ver é que a Administração 
Pública ao promover um certame, proíba de participação as empresas 
cujos sócios administradores ou empregados, tenham algum vinculo 
com o órgão promotor da licitação, isso por razões obvias, posto que é 
nítida a possibilidade de haver influencia no resultado, em afronta aos 
princípios da moralidade, da igualdade de participação entre os 
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concorrentes e da isonomia. 
(...) Assim como não se permite que empresa cujos sócios tenham 
parentesco com dirigentes ou empregados da EMSERH participe da 
licitação; assim como não se permite que empresas que tenham entre 
seus sócios ex dirigentes da EMSERH a menos de seis meses, 
disputem o certame; ou que a empresa interessada na disputa tenha 
entre seus sócios algum parente de dirigente da Secretaria de Estado 
da Saúde; é evidente que não se poderia permitir que uma empresa 
tenha com sócio, mesmo com menos de 5% das cotas societárias, 
também seja diretor ou empregado da EMSERH. 
 

Ademais, questionou também acerca da titulação referente a produção cientifica, 

como sendo textos publicados em periódicos reconhecidos pelo CAPES – MEC. Para ele, não 

há como avaliar o profissional que atuará de forma operacional no meio acadêmico: 

Outro ponto da presente impugnação e pedido de esclarecimentos, 
trazemos as exigências quanto a qualificação técnica. Vejamos, está 
entre a titulação a ser avaliada a que se referente a produção cientifica, 
como sendo textos publicados em periódicos reconhecidos pelo CAPES 
– MEC, entretanto, com a devida vênia, não se alcançou o que tal 
exigência, apesar de contar na pontuação para a proposta técnica, 
aproveite para o presente certame(...).  
 

Por conseguinte, suscitou o método de cálculo de avaliação da pontuação. 

Vejamos: 

 
(...) O lote I, por exemplo, exige quatro profissionais médicos, 
registrados no CRM, possuidores de certificado de conclusão de 
residência clínica médica, ou título de especialistas (item 1.1). No item 
7.4 a avaliação dos currículos atribui 3,00 pontos, por exemplo, para 
titulação de doutorado, indicando a quantidade máxima de 
comprovações de apenas 1 título e pontuação máxima de 3,00 pontos. 
Isso implica dizer que dos quatro médicos exigidos para o lote I, bastaria 
que apenas um deles fosse doutor para se atingir a pontuação máxima 
daquele lote, e não importaria, por exemplo, que os quatro médicos 
tivessem o titulo de doutores, pois estariam limitados aos mesmos 3,00 
pontos; isso por si só já nos parece um despropósito no certame que se 
propõe a avaliar a melhor técnica tendo a titulação como referência.  
 
 

Ao fim, afirma que a comissão deve esclarecer se as empresas interessadas 

devem participar de todos os itens ou apenas dos lotes que as interessar, e qual a pontuação 

máxima e mínima para cada lote.  

 

III - DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

 

a) Da escolha do critério de julgamento 

 

Primeiramente, é de se ter em mente que os princípios norteadores da licitação, 
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estão previstos no art. 31 da Lei 13.303/16 e art. 2º do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da EMSERH, quais sejam: princípios da legalidade, da celeridade, da razoabilidade, 

da proporcionalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional 

sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade entre 

outros. 

Em razão disso a Administração Pública procura identificar a proposta que melhor 

lhe atenda. Para tanto, necessita de diferentes maneiras e procedimentos para buscar a 

proposta mais vantajosa. Assim a escolha da modalidade e do tipo de licitação deve manter 

sintonia com o objeto licitado. 

In casu, o impugnante questionou a adoção do critério de julgamento técnica e 

preço em detrimento do menor preço. Ocorre que, dada a natureza do objeto em questão, 

atendimento a saúde da coletividade, a adoção da técnica e preço se mostra relevante para 

atender aos requisitos pretendidos pela Administração Pública.  

Assim esse critério de julgamento procura estabelecer um equilíbrio entre a 

obtenção da melhor técnica relativa ao objeto da licitação e o desembolso do valor compatível 

com essa melhor técnica, não necessariamente o menor valor ofertado por todos, mas, como 

se disse, aquele que adequada e apropriadamente diga respeito à técnica a que corresponder. 

Tal adoção não contraria as disposições contidas nos incisos I e II do art. 68, visto 

que o rol é exemplificativo, mas sim privilegia a escolha deste critério de julgamento por atingir 

o fim pretendido, conforme parágrafo único deste mesmo artigo, senão vejamos: 

 
Art. 68 (omissis) 
Parágrafo Único. Será escolhido o critério de julgamento a que se 
refere o caput quando a avaliação e a ponderação da qualidade 
técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos 
estabelecidos no instrumento convocatório forem relevantes aos 
fins pretendidos.(grifo nosso) 

 

Portanto, diante da complexidade do objeto é de se ter em mente que a “simples 

adoção da licitação do tipo “técnica e preço” já proporciona a contratação de proposta de 

melhor qualidade, uma vez que a técnica passa a compor a nota final do certame, abrindo a 

possibilidade para que, a despeito de apresentarem custos superiores, empresas com técnica 

mais apurada vençam a disputa. 

b) Da inversão de fases  

 

Acerca da inversão de fases, o impugnante questiona a ausência de justificativa 

da inversão de fases no edital. Ocorre que o art. 42, §1º do Regulamento Interno de Licitações 
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e Contratos da EMSERH não obriga a administração justificar, mas sim que haja a previsão da 

inversão de fases no instrumento convocatório. Vejamos: 

 
Art. 42 (omissis). 
§1° Na inversão de fases, a habilitação antecede à fase de 
apresentação de propostas ou lances, por conveniência e oportunidade 
da Administração, com previsão no Instrumento Convocatório. 

(grifo nosso). 
 

Insta acentuar que a opção pela habilitação preliminar visa comprovar que os 

licitantes possuem os requisitos mínimos de qualificação previstos no edital para cumprimento 

do objeto. 

Não obstante, no item 5.1 do edital, é possível observar que a habilitação 

antecede a proposta técnica e a proposta de preço, não infringindo o estabelecido pelo 

parágrafo supracitado.  

 

c) Do orçamento sigiloso 

 

A respeito da divulgação do orçamento estimado das contratações a serem 

formalizadas pelas empresas estatais, vejamos o que dispõe o art. 34 da Lei nº 13.303/16, in 

verbis: 

 
Art. 34 - O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa 
pública ou pela sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-
se à contratante, mediante justificação na fase de preparação prevista 
no inciso I do art. 51 desta Lei, conferir publicidade ao valor estimado 
do objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos 
quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração 
das propostas. 
 
 

Observa-se que o intuito da lei é não oferecer o valor estimado aos licitantes, para 

que estes possam apresentar suas propostas conforme os valores por eles considerados 

adequados, trazendo por consequência maior vantagem para a Administração Pública.  

Neste sentido, vejamos os seguintes ensinamentos de Alexandre Santos de 

ARAGÃO¹1: 

“O Estatuto também garantiu o sigilo do orçamento prévio de estimativa 

do contrato a ser licitado (art. 34), medida que, desde a Lei do RDC, 

vem causando polêmica, mas que tem prevalecido. As críticas de falta 

                                                
¹ ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. O Regime Jurídico das Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista. De acordo com a Lei 13.303/2016 (Estatuto das Estatais). São Paulo: Forense, 2017. p. 233. 
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de transparência a nosso ver não procedem. Primeiramente, pelo 

acesso que os órgãos de controle mantêm a ele, e porque, de toda 

sorte, depois da licitação, é divulgado. O mais relevante, contudo, 

para se sustentar a legitimidade do sigilo do orçamento é o 

incentivo à competitividade que propiciam, já que, caso já seja de 

conhecimento prévio, os licitantes tenderiam a mover o seu preço 

sempre para o entorno do estimado pela Administração”. 

 

 Urge-se afirmar que a sigilosidade do valor estimado para licitação não constitui 

violação ao principio da publicidade e legalidade, por força do disposto no §3º do art. 34 da Lei 

nº 13.303/16. Vejamos:  

 
Art. 34 (omissis) 
§ 3o  A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, 
ainda que tenha caráter sigiloso, será disponibilizada a órgãos de 
controle externo e interno, devendo a empresa pública ou a 
sociedade de economia mista registrar em documento formal sua 
disponibilização aos órgãos de controle, sempre que solicitado. (grifo 

nosso) 
 

Por derradeiro, percebe-se então que o orçamento sigiloso além de não violar os 

princípios que regem as contratações públicas, serve ainda para incentivar a competitividade 

entre os participantes visando a obtenção de uma proposta mais vantajosa para a 

administração. 

 

d) Da vedação a participação de sócios 

 

O item 2.3 alínea “a” do Edital de Licitação Presencial nº 04/2018 dispõe o 

seguinte:  

2.3. Não poderá participar diretamente desta Licitação, de acordo com 

o art. 7º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, a empresa: 

a) Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) 

do capital social seja diretor ou empregado da EMSERH;  

 

Acerca do questionamento suscitado pelo impugnante, sobre a participação, na 

licitação, de sócios da estatal com menos 5% das cotas do capital social, cumpre ressaltar que 

tal previsão editalícia está em consonância com o disposto no art. 38, I da Lei nº 13.303/16 e 

art. 7º, I do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, não constituindo 

violação ao principio da moralidade administrativa. 

Desse modo, o edital está expressamente de acordo com que a lei autoriza, 
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respeitando o principio da legalidade administrativa, que define que o administrador deve 

pautar todas as suas ações aos mandamentos da lei. 

 

e) Da pontuação a produção científica  

 

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. No entanto, 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 de pontuação referente a produções cientifica 

em periódicos reconhecidos pela CAPES – MEC não constitui um critério de exclusão, mas 

valora a experiência profissional – acadêmica e é totalmente relevante ao objeto pretendido, 

tendo em vista que para o desenvolvimento dos serviços públicos de saúde é necessário uma 

formação 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 critérios de 

pontuação sobre os títulos do item 7.4. afete a competitividade do certame, visto que não inibe 

a participação dos licitantes. 

 

f) Do cálculo de avaliação da pontuação 

 

Considerando a manifestação feita pelo impugnante, cabe mencionar que o 

argumento suscitado se deu de forma equivocada, tendo em vista que a pontuação técnica 

deve ser atribuída a cada um dos membros da equipe técnica, conforme define o item 7.14 do 

presente edital. Vejamos: 

 
7.14. Para efeitos de aferição da pontuação técnica deverá ser levado 
em consideração o somatório de qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica, que será cumulado para atingimento de pontos 
dentro de cada subitem.  

 

Ou seja, toma-se como exemplo o Lote I. Este lote é composto por 4 (quatro) 

médicos, em vista disso a pontuação do item 7.4 é para cada profissional membro da equipe e 

não somente para um médico, conforme levantado em argumento suscitado pelo impugnante.  

Ademais, a pontuação mínima não é a disposta no item 7.5, como fora afirmado 

pelo impugnante, mas sim a prevista no item 7.10.1, conforme errata publicada no dia 03 de 
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maio de 2018 no site da EMSERH.  

 

g) Da participação da licitante em um único lote 

 

As empresas interessadas podem participar de todos ou de apenas um lote 

devendo apresentar os envelopes (ENVELOPE Nº 1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

ENVELOPE Nº 2 PROPOSTA TÉCNICA; ENVELOPE Nº 3 PROPOSTA DE PREÇOS)  de 

forma separada conforme item 5.1 do edital.  

No tocante a pontuação mínima, esta se encontra no item 7.10.1 citado 

anteriormente, e a pontuação máxima deve respeitar a tabela do item 7.4, levando-se em 

consideração a quantidade de membros da equipe técnica, em respeito ao item 7.14. 

 
IV. CONCLUSÃO  

 

Diante do 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 por SAYMON LEMOS FELÍCIO LIMA, 

tendo em vista a sua tempestividade, para no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 

Na oportunidade, comunico que permanecem mantidas todas as condições editalícia e 

que a data da Sessão de Abertura da Licitação Presencial nº 004/2018, fica mantida para o 

dia 21 de maio de 2018, às 09h00min.  

 

São Luís, 08 de maio de 2018. 

 

 

Jéssica Thereza M. R. Araújo 

Presidente da CSL/EMSERH 

 

 

I.M 
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