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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
Referência: Licitação Presencial nº 22/2018 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 309.151/2017 - EMSERH 

Impugnante: SERVIÇO DE CIRURGIA DO MARANHÃO - SECIMA 

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

para atender a demanda do Hospital Regional de Urgência e Emergência de 

Presidente Dutra  

 
I – DAS PRELIMINARES 

 

Trata-se de análise de PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO apresentado, 

tempestivamente, pela empresa SERVIÇO DE CIRURGIA DO MARANHÃO, 

devidamente qualificado na peça inicial acostada as fls. 173-180, em face do edital de 

Licitação Presencial nº 22/2018, 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  

 

A princípio o impugnante questiona a escolha do sigilo do valor total 

estimado do contrato, conforme transcrito de forma resumida de suas razões. 

Vejamos: 

 
Inicialmente, insta destacar que o edital declarou sigilo quanto ao valor total 
estimado do contrato, fato este que prejudica a apresentação da proposta de 
preço. 
Em que pese a modalidade de licitação seja técnica/preço, medidas como 
esta violam a legislação de regência, que exige veiculação do orçamento 
elaborado pelo poder público como informação indispensável aos licitantes 
qualquer que seja a modalidade de licitação, consoante disposto nos arts. 6º, 
IX, f, 7º, §2º, II e 8º, e art. 40, §2º, II da Lei nº 8.666/93. 
Isto porque, considerando que não se admitirá proposta superior ao valor 
orçado, a apresentação de proposta de preço fica prejudicada por não se ter 
como base o valor mérito do objeto licitado, mas sim o preço de mercado que 
poderá ser pago ao contratado, o que pode ser inclusive prejudicial para 
Administração Pública.(...) 
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Suscitou ainda que existe uma desarmonia entre os itens 3.11 e 3.12, 

senão vejamos: 

 
Outro ponto é a incongruência existente entre os itens 3.11 e 3.12. No 3.11, 
baseado na legislação regente, atribui direito de preferência no saneamento 
da habilitação à Microempresa, à Empresa de Pequeno Porte e ao 
Microempreendedor individual. Contudo, alínea “c” do item 3,12m resta a 
referência à cooperativas de consumo, que sequer são citadas no item 
anterior, o 3.11, e suas participações no certame sequer são admitidas de 
uma maneira mais específica, uma vez que o item 1.1, que trata do objeto do 
procedimento licitatório foca na contratação de empresas especializadas na 
prestação de serviços de saúde, o que não se adequa a cooperativas de 
consumo. 
Cooperativa de consumo é uma forma de organização cooperativa voltada a 
satisfação das necessidades de consumo dos cooperados. Pode ser aberta, 
onde qualquer pessoa pode se associar, ou fechada, admitindo como 
cooperados somente as pessoas ligadas a uma mesma empresa, sindicato 
ou profissão. 
Assim não se trata de pessoa jurídica legitimada a participar do presente 
certame. 
Denota-se, também, outra contradição interna no Edital, quando se analisa 
sistematicamente os itens 3.14 e 5.2. 
Diz-se isto porque no item 3.14 consta que havendo problemas na habilitação 
da empresa beneficiária do direito de preferência, fica observado o direito de 
saneamento previsto em Lei. Já no item 5.2 resta consignado que passado o 
prazo de apresentação dos envelopes, não será mais permitido adendos, 
substituições ou emendas quanto à documentação das propostas 
apresentadas. (...) 
 

Outrossim, questiona a exigência de curriculum vitae para avaliação e 

pontuação, conforme se transcreve das suas razões: 

 
Impugna-se com veemência, também, o item 7.4, que exige apresentação de 
curriculum vitae da equipe técnica para avaliação e pontuação. 
A Constituição Federal, ao versar sobre licitações públicas, estabeleceu, em 
seu art. 37, XXI, que somente poderão ser exigidas qualificações técnica e 
econômica indispensáveis ao cumprimento das obrigações. Por essa razão, 
toda e qualquer exigência que venha a restringir a competição no certame 
licitatório, além de justificada e pertinente ao objeto, deve ater-se ao eu 
permite a lei, face ao principio da legalidade. Ademais, devem ser evitados 
formalismos e requisitos desnecessários, de modo a não ocasionar uma 
restrição ainda maior à competitividade.  
(...) 
 

Por fim, o impugnante afirma também que é vedada a participação do 

microempreendedor: 

 
Verifica-se, também que o Microempreendedor não pode participar do 
presente certame. 
Isto porque a Lei Geral que criou o microempreendedor individual, diz que é 
pessoa que trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno 
empresário optante pelo Simples Nacional, com receita bruta anual de até R$ 
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81.000,00, e pode possuir um único empregado e não pode ser sócio ou 
titular de outra empresa. 
Isto porque é evidente a incapacidade do microempreendedor individual em 
executar os serviços licitados, conforme as exigências do Anexo I, que 
especifica os lotes. 
Primeiramente, por ser individual, seria impossível dar plantões de 24 horas, 
7 dias por semana. Portanto, seria essencial que o microempreendedor 
individual tivesse mais de um funcionário, o que é vedado pela Lei Geral. 
Em segundo está o óbice quanto a receita bruta anual. Para o 
microempreendedor individual, a receita bruta anual não pode ultrapassar os 
R$ 81.000,00. Ora, é por demais evidente que o menor lote, por exemplo, que 
se trata de plantões em nefrologia, de 24 horas, 7 dias por semana, 
ultrapassará o teto que limita esta modalidade empresarial.  
 
 

Ante o exposto, o impugnante requer o acolhimento da impugnação para 

que o edital seja reformado de acordo com seus pedidos.  

 

III - DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

a) 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 de 

transparência a nosso ver não procedem. Primeiramente, pelo acesso que os 

                                                
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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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) 
§ 3

o
  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 que ao aderir o orçamento sigiloso, a 

administração não está fugindo do principio da publicidade, ou seja, tentando 

esconder o valor daquela contratação da sociedade, mas sim, conforme afirma Ronny 

Charles (2018), do raciocínio natural inerente às relações de negociação, em que 

uma parte esconde da outra o preço máximo ou mínimo aceitável. 

 

b) Do direito de preferência 

 

Preliminarmente, é cediço saber que as microempresas, empresas de 

pequeno porte, microempreendedor individual e cooperativas de consumo, possuem 

tratamento diferenciado nos moldes da Lei Complementar nº 123/05 e Lei Estadual nº 

10.403/15.  

Sobre isso, o impugnante alega que o direito de preferência previsto no 

subitem 3.11 do edital é restrito as ME/EPP/MEI e que não consta as cooperativas de 

consumo, estando em desacordo com a alínea “c” do subitem 3.12., que afirma o 

seguinte: 

 
3.12. Os beneficiários do direito de preferência que comprovarem 
o seu enquadramento por certidão específica do enquadramento 
ou documento equivalente emitidos nos termos da legislação 
específica deverá observar:  
a) Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, (ME e 
EPP), apresentação da Certidão Específica ou documento equivalente 
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do enquadramento, emitido pela Junta Comercial da respectiva sede; 
b) Para o Microempreendedor Individual (MEI), apresentação da 
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva 
sede, em conformidade com a Lei nº 10.406/2002 (Código Civil 
Brasileiro);  
c) Para as Cooperativas, somente as de consumo, em 
conformidade com o art. 3º, § 4ª, inciso VI, da Lei Complementar 
nº123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, cópia do 
ato de sua constituição. (grifo nosso) 

 
Entretanto, depreende-se da leitura do subitem acima, que houve um 

erro de interpretação do edital por parte do impugnante, pois embora o subitem 3.11 

não mencione a cooperativa, a interpretação é a de que este se complementa com o 

disposto na alínea “c” do subitem 3.12, ou seja, que as cooperativas de consumo, 

para garantir os direitos de preferência, necessitam apresentar no credenciamento, 

cópia do ato constitutivo. 

Insta acentuar, que o certame em epígrafe está regido além das 

disposições contidas no Edital, pela Lei nº 123/05 e alterações e Lei nº 10.403/15, em 

que ambas tratam dos benefícios a ME/EPP/MEI e cooperativa. 

Desse modo, o edital está expressamente de acordo com que a lei 

autoriza, respeitando o principio da legalidade administrativa, que define que o 

administrador deve pautar todas as suas ações aos mandamentos da lei. 

 

c) Da exigência de curriculum 

 

Em sua argumentação, o impugnante indica falta de razoabilidade na 

exigência da apresentação de curriculum de médicos na fase de habilitação, 

afirmando 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.  
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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. 

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, 

pois não inibe a participação dos licitantes. 

 

d) Da participação do microempreendedor 

 

Como fora afirmado anteriormente, a Lei Complementar nº 123/05 e Lei 

Estadual nº 10.403/15, disciplinam o tratamento diferenciado as ME/EPP/MEI e 

cooperativas.  

Partindo disso, o impugnante afirmou que a legislação supracitada 

permite que o microempreendedor tenha uma receita bruta anual de R$ 81.000,00 

(oitenta e um mil reais), e que em razão disso seria impossível participar do presente 

certame devido à quantidade de lotes. 

Por esse ângulo, não foi possível compreender o que o impugnante quis 

afirmar, tendo em vista que esta empresa pública está cumprindo o disposto na lei, 

não vedando a participação do microempreendedor. 

Portanto, na hipótese de lograr êxito no certame, o ora impugnante 

deverá saber que caso os valores do contrato superem o limite permitido para o 

microempreendedor, este deverá seguir os ditames legais previstos na legislação 

supracitada. 

 
IV - CONCLUSÃO  

 

Ante o exposto, 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 SERVIÇO DE 
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CIRURGIA DO MARANHÃO, tendo em vista a sua tempestividade, para no MÉRITO, 

NEGAR-LHE PROVIMENTO. 

Na oportunidade, comunico que permanecem mantidas todas as 

condições editalícias e que a data da Sessão de Abertura da Licitação Presencial nº 

22/2018 foi adiada para o dia 24 de setembro de 2018, às 09h00min, conforme 

aviso de remarcação disponível no sítio da EMSERH.  

 

 

São Luís, 12 de julho de 2018. 

 

 

Jéssica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 1753 
 
 
 

Gilson Holanda Lopes Júnior 
Membro da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 4253 
 
 
 

Stterffanny Andrômeda Miranda Veras 
Membro da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 415 
 


