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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 
Referência: Licitação Presencial nº 015/2018 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 309.148/2017 - EMSERH 

Impugnante: ANTÔNIO LUIZ FONSECA NETO 

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

para atender a demanda do Hospital do Câncer (Tarquínio Lopes Filho, Cirurgia). 

 
I – DAS PRELIMINARES 

 

Trata-se de análise de PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO apresentado, 

tempestivamente, pelo Sr. ANTÔNIO LUIZ FONSECA NETO, devidamente 

qualificado na peça inicial acostada as fls. 201-217, em face do edital de Licitação 

Presencial nº 015/2018, 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 
  

Inicialmente declara, o impugnante, que o item do edital que trata das 

exigências de Proposta Técnica deixou de privilegiar os objetivos da administração e 

os limites de exigência de qualificação técnica, enxergando o item como excesso de 

exigência inócua para a ampla concorrência no certame. Ressalta que a 

consequência lógica disso eventualmente seria empresas supostamente recrutando 

documentações de médicos que eventualmente não participariam da prestação de 

serviço licitado apenas como meio de obter o maior número de médicos a apresentar 

em sua proposta, aumentando uma suposta pontuação de capacidade técnica 

segundo o que chama de malfadado edita. Com isso, passa a argumentar o 

seguinte: 

 

“III - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DA 

PROPOSTA TÉCNICA. 

Nessa esteira, as exigências de qualificação de caráter técnico 
profissional, portanto, não devem ser desarrazoados a ponto de 
comprometer a natureza de competição que deve permear os 
processos licitatórios realizados pela Administração Pública. Devem 
constituir tão somente garantia mínima suficiente para que o futuro 
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contratado demonstre, previamente, capacidade para cumprir as 
obrigações contratuais, o que nem de longe se vê no Edital 

impugnado. 
[...] 
No caso em análise, não se encontra nenhuma razoabilidade se 
exigir na fase de habilitação das empresas a apresentação de 
curriculum de médicos que por ventura sequer participarão das 
atividades que serão prestados ao ente público, porém a licitante 
pode impor obrigações dos contratos dos vencedores requisitos de 
que os serviços sejam prestados por médicos com residência 
médica reconhecida ou título de especialista reconhecido na área 

que irá atuar. 
[...] 
Mais inconcebível ainda se determinar pontuação a Proposta 
Técnica baseada 100% (cem por cento) na análise de currículo das 
equipes que compõe o quadro das empresas, no momento da 
habilitação no certame, mormente a análise curricular ofereça 
pontuação a itens que guarde pouca importância ao 
desenvolvimento dos serviços licitados, pois o mínimo que se 
poderia exigir era a igualdade de peso com a qualificação técnica da 
Empresa licitante e sua equipe técnica, desde que devidamente 
justificada tal medida. 
É de se ter em mente, que toda a desproporção na determinação de 
pesos e ponderações entre critérios de julgamento, não é proibida, 
mas deve ser evitada e sendo inevitável, deve estar deviamente 
justificada técnica e objetivamente, o que nem de longe se verifica 
no edital fustigado. Ressalte-se que não há justificativa no Edital 
sobre a destinação de 70% (setenta por vento) da pontuação para a 
Proposta Técnica, sendo que 100% (cem por cento) ficará para o 
critério qualificação da equipe técnica. 
[...]  
O exercício do clínico geral nas dependências de um nosocômio não 
guarda nenhuma correlação com o atingimento do título de doutor 
ou mestre, cujos requisitos são voltados para a vida acadêmica e a 
área de pesquisa científica afeito aos docentes de universidade. 
[...] 
Eis a incoerência editalícia em que o objetivo é a contratação de 
serviços médicos e não de docentes e, para tanto, contempla 
pontuação para apresentação de título de doutor que tem cunho 
teórico 3,33% maior que o título de uma especialização que tem 
cunho prático; já a apresentação de título de mestre cujo cunho é 
igualmente teórico, apresenta pontuação 2,22% maior que ao título 
de especialização que é voltado para aplicação no mercado de 
trabalho. 
[...] 
É certo a preocupação do legislador em vedar exigências que 
tenham a dar interpretação extensiva ao objeto a ser licitado, assim 
como, em vedar as excessivas, irrelevantes e/ou desnecessárias 
que tenham por limitar a concorrência, devendo-se garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia e a assegurar a 
seleção da proposta mais vantajosa (art. 2, do Regulamento Interno 
de Licitações e Contratos da EMSERH). 
 
[...] 
Tanto é assim que o Regulamento Interno de Licitações e Contratos 
da EMSERH estabelece que o julgamento da técnica deve conferir: 
“Art. 99. Nas licitações cujo critério de julgamento seja melhor 
técnica será adotado o seguinte procedimento, claramente 
explicitado no instrumento convocatório. [...]. 
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IV - OS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO NA TÉCNICA E PREÇO”. 
[...] De mais a mais, não é razoável exigir a comprovação da 
capacidade técnica profissional levando-se em conta tão somente o 
grau de escolaridade dos membros de sua equipe técnica, bem 
como é obrigatório para a finalidade que se fixe parcelas de maior 
relevância e valor significativo sobre as quais recairá a avaliação.” 

 

Apresentado o relatório das alegações do impugnante, passa-se, assim, à 

análise dos pontos acima mencionados.  

 

III - DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 

a) Da escolha do critério de julgamento e avaliação da Proposta Técnica 

 

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 avaliação e 

julgamento da proposta técnica sob o argumento de que o seu layout comprometeria 

a natureza da competição, levando em consideração que eventualmente as 

empresas participantes do certame recrutariam documentações de médicos que não 

participariam efetivamente do serviço a ser licitado, mas apenas como um meio de 

obter a pontuação suficiente exigida no item de que trata a proposta técnica. 

 

O argumento não cabe prosperar, tendo em vista o estipulado no item 

7.8 do Edital, o qual obriga a empresa vencedora do certame a manter o seu quadro 

funcional, apresentado na Proposta Técnica, no momento da assinatura do contrato. 

Senão, vejamos: 
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No momento de assinatura do contrato com a licitante vencedora, caso a 
mesma não possua em seu quadro funcional os profissionais que 
apresentou para composição da proposta técnica, serão aplicadas as 
sanções previstas na legislação vigente e o contrato não será firmado.  

 

 Por óbvio o Edital não pode obrigar a contratada a manter os mesmos 

empregados até o final do contrato sob pena de nulidade, tendo em vista a ser 

vedada tal condição. Assim, o item supracitado garante, de qualquer forma, que a 

empresa contratada mantenha sempre o nível de tecnicidade comprovado no 

momento de sua participação no procedimento licitatório, vinculando-a, não a seus 

empregados, mas à qualificação técnica apresentada em seu envelope de Proposta 

Técnica. 

 

Ademais, cumpre instruir o impugnante, no sentido de que, no que 

tange a consecução do serviço licitado, a Cláusula Sexta, itens 6.1 e 6.4 do contrato, 

consta o seguinte: 

 

6.1 A empresa CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a 
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
legislação e na contratação; 
[...] 
6.4 Comprovar a experiência exigida na qualificação descrita no Edital; 
6.7 Recrutar e/ou contratar, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, o 
corpo técnico em quantidade compatível com a perfeita execução dos 
serviços objeto deste Contrato e demais Anexos, cabendo-lhe efetuar todas 
as exigências legais ou regulamentares  

 

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 empresas com técnica mais apurada 
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vençam a disputa, independentemente a manutenção dos empregados que integram 

tal empresa, contudo, sendo imprescindível que a contratada mantenha sua 

qualificação apresentada no momento da Proposta Técnica e da assinatura do 

contrato. 

 

b) Da suposta exigência do curriculum dos médicos na fase de habilitação 

 

Em sua argumentação, o impugnante indica suposta falta de 

razoabilidade na exigência da apresentação de curriculum de médicos na fase de 

habilitação, afirmando ser ignóbil uma análise meramente curricular. Assim, infere 

que tal exigência na fase de habilitação contraria a legislação pertinente a essa 

matéria. 

 

O impugnante engana-se em sua conclusão, haja vista que tal exigência 

refere-se aos critérios de avaliação da Proposta Técnica, especificado no item 7.4 

do Edital. Assim, em momento algum a competitividade no quesito participação das 

empresas no processo licitatório é mitigada. O que ocorre é a não aceitação 

injustificada do impugnante a um critério de avaliação de julgamento de proposta 

técnica que é, na verdade, ato discricionário da Administração Pública na busca da 

consecução dos princípios relacionados à contratação pública.  

 

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.  
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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. 

 

c) Da objetividade do critério de avaliação das Propostas Técnicas. 

 

O impugnante se insurge contra o critério de avaliação das Propostas 

Técnicas, sugerindo a inclusão de outros tipos de avaliação, como a apresentação 

de um plano de trabalho.  

 

A despeito de seu entendimento, é importante relembrar que as 

avaliações das propostas técnicas devem seguir fatores de ponderações objetivas, 

previstas no instrumento convocatório. É o teor do artigo 69 do Regulamento Interno 

de Licitações e Contratos da EMSERH, senão, vejamos: 

 

Art. 69. No julgamento pelo critério de técnica e preço, deverão ser 
avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preço apresentadas 
pelos licitantes, segundo fatores de ponderação objetivos previstos no 
instrumento convocatório. 

 

O Edital, em sua inteligência, buscando os objetivos pertinentes ao objeto 

a ser licitado, utilizou-se de seu poder de discricionariedade, evidenciando por óbvio 

a razoabilidade, para escolher critérios que fossem capazes de serem 

autoidentificáveis, claros, objetivos o suficiente para evidenciar uma qualificação 

técnica mínima das empresas licitantes, de modo a escolher a proposta mais 

vantajosa no quesito “melhor técnica”. Do contrário, a avaliação por parte da 

Administração Pública se daria de forma completamente subjetiva. Como avaliar um 

plano de trabalho melhor que outro? Como avaliar um Clínico Geral mais proativo 

que outro? Não há como! São critérios de avaliação subjetiva e póstuma ao 

procedimento licitatório. 

 

Assim, a única forma objetiva encontrada pela Administração Pública que 

demonstra uma maior probabilidade de sucesso na consecução do serviço proposto 

foi através da comprovação de titulações, o que está em completa consonância da 

legislação, conforme artigo 68, Parágrafo Único do Regulamento Interno de 
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Licitações e Contratos da EMSERH. 

 

d) Do percentual de determinação de pontuação da Proposta Técnica 

 

O impugnante afirma ser inconcebível a suposta determinação da 

Proposta Técnica baseada 100% (cem por cento) na análise de currículo das 

equipes que compõe o quadro das empresas.  

 

De fato o art. 69, §1º do Regimento Interno de Licitações e Contratos 

da EMSERH indica que o fator de ponderação mais relevante será limitado a 70% 

(setenta por cento). No caso in comento, a EMSERH optou por priorizar o fator de 

ponderação como mais relevante o de melhor técnica, por se tratar de objeto a ser 

licitado que por sua própria natureza demanda prioridade na maneira com que o 

serviço é executado, deixando o preço como segundo plano a ser avaliado.  

 

Ao contrário do que interpreta o impugnante, o Edital declara 

explicitamente que o fator de ponderação mais relevante (que é a melhor técnica) 

está limitado ao percentual de 70%, restando os 30% atrelados à avaliação do preço. 

É o teor dos itens 10.6 e 10.7 do Edital, in verbis: 

 
10.6. No julgamento das propostas para a definição de Nota de Preço (NP) serão 

avaliados os preços propostos (PP) pelos licitantes, sendo atribuída nota 10 (dez) 
à proposta de menor preço (MP) e as demais notas inversamente proporcionais 
aos seus valores, mediante aplicação da fórmula seguinte:  

NP = (MP x 10) / PP 
Onde: 

NP = Nota de Preço 
MP = Menor Preço 

PP = Preço Proposto 
10.7. Será proclamada vencedora a proposta que obtiver a maior NOTA FINAL 

(NF), resultante da média ponderada das Notas Técnica e Preço, conforme a 
fórmula seguinte:  
 

NF = [(ITP x 70) + (NP x 30)] / 10 
Onde: 

NF = Nota Final 
ITP = Índice técnico da proposta técnica 

NP = Nota de Preço 

 

Ressaltamos também que não há justificativa no Edital para a adoção 

de critério onde o fator melhor técnica prevaleça 100% sobre o fator preço, até 

porque não há priorização nesses moldes.  

 

Ademais, em que pese a argumentação de que o fator melhor técnica 

recebeu 70% da predominância ao passo em que o fator preço seria 30% 
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eventualmente não tenha sido justificado no instrumento convocatório, recorremos ao 

art. 66, §1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, o qual 

instrui:  

 

Os critérios de julgamento serão expressamente identificados no 

instrumento convocatório e poderão ser combinados na hipótese de parcelamento do 

objeto. 

 

Em outras palavras, a obrigatoriedade estipulada por lei é a de que 

conste expressamente o critério de julgamento escolhido pela Comissão de 

Licitação, não sendo obrigatória a inclusão das motivações e justificativas da adoção 

do fator técnica ou preço a ser escolhido, embora a escolha do mesmo tenha sido 

justificada inclusive no Parecer Técnico da Comissão Setorial de Licitações, às fls. 

118-119 do presente processo. 

 

Assim, o argumento do impugnante não prospera. 

 
 
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 ANTÔNIO LUIZ 

FONSECA NETO, 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 015/2018, 

fica mantida para o dia 13 de junho de 2018, às 09h00min.  

 

São Luís, 11 de junho de 2018. 

 

 

Jéssica Thereza M. R. Araújo 

Presidente da CSL/EMSERH 

 

 


