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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
Referência: Licitação Presencial nº 04/2018 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 309.150/2017 - EMSERH 

Impugnante: DIEGO NEVES PEREIRA  

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. DIEGO NEVES PEREIRA, devidamente qualificado na 

peça inicial acostada as fls. 200-203, 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), conforme transcrito de suas razões. Vejamos: 

 
O fato de utilizar um critério ode julgamento diferente do permitido na 
normativa de regência, fere ao menos dois dos princípios norteadores da 
licitação que estão previstos no art. 31 da Lei nº 13.303/16 e art. 2º do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, quais sejam, os 
princípios da legalidade, e o da vinculação ao instrumento convocatório. Isso 
porque a normativa de regência não permite que utilize o critério adotado pelo 
edital. 
Mesmo que a Administração Pública busque identificar a proposta que melhor 
lhe atenda, no presente caso, não existe nada que demonstre nos autos, 
quiçá fora dele, que a melhor técnica na verdade é o critério mais adequado 
para o certame; e para chegar a essa conclusão, basta a mera leitura dos 
incisos I e II do art. 68 do RILC. 
Fica óbvio que o Edital pretende na verdade contratar mão de obra médica, e 
não apenas “atender a demanda” como constou no Ato Convocatório para o 
Certame. E nesse sentido, resta óbvio que para esse objeto não se trata de 
uma atividade “predominantemente intelectual”, ou “que possa ser executado 
com diferentes metodologias”. Ao que tudo indica, o critério escolhido, ainda 
que observada a discricionariedade da Presidente da CSL, restringe 
indevidamente a participação de empresas interessadas, o que fere a norma 
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de comando, e por consequência, as leis em que se pautaram a licitação. 
Exemplo disso, tem-se na sessão realizada no dia 04/05/2018, com objeto 
similar (mudando apenas o endereço da Unidade), onde compareceram 
apenas duas empresas, e nenhuma delas domiciliadas no Maranhão, 
caracterizando, assim, a restrição de competitividade que o Edital impõe 
injustamente. 
Mesmo que eventualmente se admitisse a flexibilização da norma para utilizar 
um critério incomum ao habitual, haveria que constar as devidas justificativas 
nos autos; o mero objeto licitação (atendimento a saúde da coletividade) não 
deveria e não deve amparar de forma exclusiva, a adoção do critério técnica 
e preço, sendo absolutamente irrelevante que assim se utilize, ocasionando 
muito mais prejuízos para a Administração Pública devido a restrição de 
competição, do que benefícios. 
Tanto é assim, que essa combinação de critérios visa estabelecer um 
equilíbrio entre a obtenção da melhor técnica relativa ao objeto da licitação e 
o desembolso do valor compatível com essa melhor técnica, porém, o Edital, 
com os critérios que fixou para contagem da pontuação de “melhor técnica”, 
assim não o fez, considerando que buscou qualificar tão somente a titulação 
formal dos profissionais que integrem a licitante/interessada. 
Em outras palavras, o Edital por suas exigências, não tem como avaliar a 
melhor técnica presente na contratação, porque para esse critério de 
julgamento, deve haver observância no art. 68, o que não ocorreu no 
presente caso. O menor preço, seria o suficiente para se alcançar o objetivo 
do certame, qual seja, selecionar a empresa que disponibilizasse os 
profissionais necessários à UPA do Araçagy. 
Nesse sentido, veja-se que o Edital não foi capaz, sequer de especificar qual 
a melhor técnica levando-se em consideração a “natureza intelectual” ou 
“pontuando-se as vantagens e qualidades oferecidas”. 
Eventual complexidade do objeto há que ser afastada de forma a determinar 
a escolha do critério “técnica e preço”, isso porque a norma de regência não 
propõe ou permite tal escolha, ficando, mais uma vez evidente, que existe 
aqui a restrição de competitividade intencional, e que merece ser corrigido. 
 

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

justificativa no instrumento convocatório, senão vejamos: 

 
Acerca da inversão de fases, parece não haver dúvidas que a norma em seu 
art. 42 do Regulamento Interno de Licitações estabelece uma ordem para o 
procedimento, e em obediência ao principio da vinculação, para que es adote 
um procedimento diferente, dentro do que a própria norma já permite, tem 
que, necessariamente, haver justificativa; o ato deve ser sim vinculado. 
Tanto é assim, que o próprio §1º dispõe dessa forma, indicando que somente 
pode haver inversão de fases “por conveniência e oportunidade da 
Administração”, o que deixa evidente, mais uma vez, a necessidade (mais 
que isso, a obrigatoriedade), de se justificar os motivos da inversão, 
esclarecendo, inclusive, quais benefícios isso trarão para o procedimento.  
Da forma como ocorreu nos presentes autos, ou seja, sem cumprimento do 
§1º do art. 42, existe ilegalidade que merece ser corrigida, de forma a garantir 
a lisura no procedimento, porque assim como apontado anteriormente, a 
situação remete a restrição de competitividade, e não por coincidência, foi 
justamente o que se viu no já mencionado certame ocorrido no dia 
04/05/2018 promovido pela EMSERH, atualmente suspenso para analise dos 
recursos contra habilitação, situação somente verificada, pela inversão 
indevida das fases, posto que naquele mesmo ato, se poderia ter concluído a 
analise do Envelope nº 02 e assim constatar a impossibilidade de 
cumprimento de suas exigências. 
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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, 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. Ocorre que, dada à 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) 

 

Cabe ressaltar, que a disposição contida no art. 68 a seguir “O critério de 

julgamento técnica e preço poderá ser utilizado, em especial, nas licitações 
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destinadas a contratar o objeto” (g.n), não deve ser tratada com caráter restrito, visto 

que a expressão em negrito, não se restringe aos incisos ali abrangidos, mas também 

casos semelhantes ou similares, sem contrariar a lei e o regulamento. 

Depreende-se assim, que não se deve restringir o sentido da norma, até 

pelo fato do rol não ser taxativo, ou seja, que o que está definido nos incisos é 

definitivo. 

Urge-se dizer que o impugnante, ao afirmar que o atendimento a saúde 

da coletividade não constitui um objeto complexo, que justificaria adoção do critério 

de julgamento técnica e preço, agiu ao arrepio da lei por ferir o principio da dignidade 

da pessoa humana, afinal, como há de ter vida digna se não tem saúde de 

qualidade? 

Logo é fácil compreender, que por envolver vidas já demonstra a 

complexidade do objeto, e a escolha do critério que busca capacidade dos futuros 

profissionais é justamente para poder oferecer saúde com excelência. 

Ora, a prestação do serviço público de saúde é um direito de todos 

devendo o Estado promover este direito de forma igualitária com ações e serviços de 

qualidade que satisfaça as necessidades da população. Esse é o entendimento do 

Ministro Celso de Mello, vejamos: 

 
“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica da 
República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por 
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a 
quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que 
visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência 
médico-hospitalar. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da 
Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que 
compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 
Brasileiro – não pode converter-se em promessa institucional inconseqüente, 
sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas 
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 
impostergável dever por um gesto de infidelidade governamental ao que 
determina a própria Lei Fundamental do Estado” (RE 267.612 – RS, DJU 
23/08/2000, Rel. Min. Celso de Mello).  
 

Assim, a Administração ao adotar o critério de julgamento de técnica e 

preço, que exige maior conteúdo técnico dos licitantes, levou em conta todo 

arcabouço que permeia a saúde pública, visando cumprir os princípios constitucionais 

inerentes ao objeto, tendo em vista que o interesse administrativo a ser satisfeito 

exige a maior qualidade possível.    

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



EMSERH 

Folha nº:   

Proc. nº: 309.150/2017-EMSERH 

Rubrica:   

5 

 

 

simples adoção da licitação do tipo “técnica e preço” já proporcionam 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 desta. Ocorre que o art. 42, §1º do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da EMSERH não obriga a administração justificar, mas sim 

que haja a previsão 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 é uma 

discricionariedade da Administração Pública conforme dispõe o artigo supracitado. 

Desse modo, a escolha da habilitação prévia não pressupõe em momento algum o 

descumprimento dos requisitos de legalidade, competitividade e transparência da 

licitação, mas somente buscou comprovar que os licitantes possuem os requisitos 

mínimos de qualificação previstos no edital para cumprimento do objeto de modo 

satisfatório. 

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.  

 
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 DIEGO NEVES 

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

PROVIMENTO. 
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Na oportunidade, comunico que permanecem mantidas todas as condições 

editalícias 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, 16 de maio de 2018. 

 

 

 

Raulifran da Silva Costa 

Presidente Substituto da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 3162 
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