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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 

Referência: Licitação Presencial nº 009/2019 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 253.496/2017 - EMSERH  

Impugnante: REGO E SALLES GOMES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA-ME 

Objeto: Contratação de Serviços Médicos na área de Neurologia para a realização 

de exames através de Doppler Transcraniano, para o serviço de controle e prevenção 

de AVC (Acidente Vascular Cerebral) em pacientes portadores de anemia falciforme 

que fazem tratamento no ambulatório do Hemocentro Coordenador. 

 

Trata-se de análise de PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO apresentada pela 

empresa REGO E SALLES GOMES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA-ME 

devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos (fls.257-267), em face do 

edital da Licitação Presencial nº 009/2019 que objetiva alteração deste.  

 
I – DA ADMISSIBILIDADE  

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso 

administrativo, cuja existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a 

manifestação tempestiva, a inclusão de fundamentação e o pedido de reforma do 

instrumento convocatório. 

Dessa forma, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

EMSERH em seu art. 63, §3º, assim disciplinou: 

 
Art. 63. (...) 
§3° Decairá do direito de impugnar ou solicitar esclarecimentos nos 
termos do edital de licitação perante a EMSERH, o licitante que não o fizer 
até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a abertura da licitação, 
apontando as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese 
em que a comunicação não terá efeito de recurso. 
 

No mesmo sentido, dispõe o subitem 4.1 do edital impugnado, senão 

vejamos:  

 
4.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o ato convocatório, protocolizando o pedido até 
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, 
diretamente, na Sala da Comissão Setorial de Licitação - CSL da 
EMSERHou enviados por e-mail (csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
stterffanny.veras@emserh.ma.gov.br), em dias úteis e em horários de 
expediente, das 08h00min às 12h00min e 13h00min às 17h00min. 

 
A data de abertura da sessão pública está marcada para o dia 01/03/2019 
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e o prazo para que qualquer pessoa possa solicitar esclarecimento referente ao 

instrumento convocatório em epígrafe era até às 17 horas do dia 22/02/2019, horário 

em que se encerra o expediente da EMSERH. 

Portanto, a impugnação ora apresentada é tempestiva. 

 

II – DAS ALEGAÇÕES DO IMPUGNANTE 

A empresa RÊGO E SALES GOMES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA-ME 

alegou que há duas modalidades de Doppler Transcraniano previstas em Portaria 

editada pelo Ministério da Saúde, convencional ou por imagem, ao passo que a 

ausência de definição de qual modelo a Administração pretende adquirir, frustra o 

caráter competitivo do certame. Vejamos: 

 
Logo, considerando a existência de mais de uma modalidade de Doppler 
Transcraniano, previstas na Portaria do MS de 2013, pagina 31, que versa 
sobre o atendimento/tratamento do portador de doença falciforme, prevê o 
emprego de DOPPLER TRANSCRANIANO CONVENCIONAL versus 
DOPPLER TRANSCRANIANO POR IMAGEM. 
Sendo assim, o doppler transcraniano {DTC) convencional é o método de 
escolha para a prevenção primária do acidente vascular encefálico (AVE) 
em pessoas com DF e o exame deve ser realizado e interpretado de acordo 
com os parâmetros estabelecidos· pelo estudo STOP. 
Já  as  técnicas  de  doppler  transcraniano  {DTC)  por imagem  não  foram 
investigadas nos estudos STOP, tendo  sido,  inclusive,  publicados  alguns   
trabalhos científicos  utilizando o doppler transcraniano  (DTC) por imagem 
que  procuraram avaliar e estabelecer possível correlação entre os achados 
com este método e os dados obtidos com o doppler transcraniano (DTC) 
convencional. 
Como resultado observou-se que as velocidades obtidas pelo doppler 
transcraniano (DTC) por imagem variaram desde valores semelhantes até 
valores 20% (vinte por cento) mais baixos do que pelo doppler transcraniano 
(DTC) convencional, onde a variação depende da correção do ângulo de 
insonação. 
Desta forma, inexistem evidências científicas suficientes para se realizar 
qualquer recomendação de valores de corte para o doppler transcraniano 
(DTC) por imagem. Serviços e Instituições que só possuem doppler 
transcraniano (DTC) por imagem devem levar em consideração as 
diferenças de velocidades citadas na literatura. 
Alguns estudos clínicos fornecem equações de regressão para conversão 
das velocidades de fluxo sanguíneo do doppler transcraniano (DTC) por 
imagem em velocidades correspondentes no doppler transcraniano (DTC) 
convencional e, portanto, compatíveis com as utilizadas no estudo STOP. 
Portanto, deve ser lembrado que tais equações de regressão podem não se 
aplicar a todos os fabricantes de doppler transcraniano (DTC) por imagem. 
Recomenda-se que o método empregado doppler transcraniano (DTC) 
convencional ou doppler transcraniano (DTC) por imagem deva ser citado 
no relatório de resultado do exame.  
Ressalte-se, que nos 11(onze) anos da existência do atendimento do 
serviço no Hemomar, a totalidade dos exames foi realizada utilizando o 
padrão ouro, isto é, Dopller Trancraniano Convencional, com MODO M, e a 
substituição do método comprometeria o resultado e consequentemente, o 
tratamento. Logo, a amplitude do objeto da Licitação Presencial Nº 
009/2019-CSL/EMSERH Processo Administrativo nº 253.496/2017-
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EMSERH referente ao modelo do equipamento a ser utilizado pelo 
profissional contratado, frustram o caráter competitivo, podendo os 
profissionais concorrentes utilizarem métodos diferentes, sem contudo, 
haver  um parâmetro de qual dos métodos atende aos anseios do serviço, 
vez que não especificado no Edital. Ademais, não há no instrumento 
convocatório nem anexos integrantes do mesmo, relatório ou documento 
técnico similar capaz de justificar a adoção do método que definiria a 
modalidade do equipamento, seja pelo aspecto técnico, de qualidade ou 
economicidade, bem como que demonstrassem custo/benefício capazes de 
apresentarem resultados de qualidade, caso contrário representariam 
desvantagens à Administração Pública.  
Assim, o EDITAL de LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 009/2019-CSL/EMSERH 
PROCESSO AOMINISTRATIVO Nº 253.496/2017-EMSERH, não define 
qual a modalidade do aparelho que pode ser utilizado, uma vez que se for 
utilizado o Doppler Trasncraniano por imagem, como o texto da própria 
Portaria do MS de 2013 define, seriam obtidos resultados com velocidades 
diferentes do método convencional em até 20%. Essa porcentagem, em 
alguns casos, poderia alterar o resultado dos exames de convencional para 
normal, e de alterado para convencional, o que, em última análise, 
prejudicaria a conduta com o paciente expondo-o a risco maior de AVC. 
Neste caso estaria o Edital infringindo nos Princípios da Motivação e 
Eficiência dos Atos, vez que o objeto deve ser descrito de forma a traduzir a 
real necessidade do Poder Público. 
 

Por conseguinte, afirmou que a decisão não foi motivada e que era 

necessário laudo técnico para escolha da modalidade do equipamento doppler 

transcraniano. Vejamos de forma resumida a transcrição de suas alegações: 

 
Desta feita, pela análise dos artigos alhures mencionados, a Administração 
Pública não pode decidir com base em valores abstratos, sem a 
consideração das consequências práticas desta decisão, sendo, portanto, 
vedadas motivações decisórias sem prévia análise de fatos e, 
principalmente, dos impactos gerados por esta, como no caso em comento. 
Portanto, decisões que acarretem dentre outros atos, os administrativos, 
deverá demonstrar não só a necessidade e adequação da motivação, assim 
como deverá demonstrar as razões pelas quais são ou não cabíveis, bem 
como suas consequências jurídicas. 
(...) 
No que concerne a necessidade da exigência de apresentação de laudos 
técnicos para escolha da modalidade do doppler transcraniano a ser licitado 
pelo edital impugnado, consubstancia-se para sua inclusão, o objetivo de 
proteger o interesse público. 
Acrescenta-se, que tal exigência não cercearia a livre participação de 
qualquer licitante em procedimento licitatório, e que a ausência dos laudos e 
dos parâmetros impostos inviabilizaria a comparação dos produtos e 
acarretaria na perda de competitividade, além de prejudicar os licitantes que 
apresentassem produtos de modalidade diferentes. Sendo assim, a escolha 
dos parâmetros visaria assegurar a aquisição de produtos equivalentes, que 
atendessem a finalidade do serviço e evitassem a ocorrência de AVC em 
pacientes com anemia falciforme. 
 

Pelos motivos acima expostos, a impugnante requer a admissão da 

impugnação, a suspensão do certame até o processamento do julgamento, a 

alteração e revisão do edital juntamente com a avaliação de parecer técnico do 

Hemocentro.  
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III – DA ANÁLISE 

A princípio, cumpre que esclarecer que o Edital da licitação em comento 

está de acordo com o RILC/EMSERH e Portaria do Ministério da Saúde nº 473 de 26 

de abril de 2013 que estabelece protocolo de uso do Doppler Transcraniano como 

procedimento ambulatorial na prevenção do acidente vascular encefálico em 

pacientes com doença falciforme. 

Nesse sentido, as regras de caráter técnico constantes do edital não 

restringem a participação de possíveis competidores, mas define critérios objetivos 

de julgamento que devem ser observados no momento da elaboração das 

propostas. 

Por conseguinte, considerando a especificidade técnica do objeto, os 

autos foram encaminhados ao Setor Requisitante, a Gerência de Gestão Hospitalar, 

para análise e manifestação. Por sua vez, o referido setor, através do Despacho 

colacionado às fls. 284-284v, informou o seguinte acerca dos métodos do doppler 

trascraniano convencional e por imagem: 

 
Conforme protocolo do Ministério da Saúde citado acima, os métodos 
doppler transcraniano (DTC) convencional e doppler transcraniano (DTC) 
por imagem possuem ambos natureza preventiva, sendo que o primeiro 
submeteu-se aos estudos STOP e, por isso, executa os exames de acordo 
com os seus parâmetros, enquanto o doppler transcraniano (DTC) por 
imagem ainda não foi investigado pelo STOP. 
Nesse sentido, a execução dos serviços médicos para a realização de 
exames através de doppler transcraniano como procedimento ambulatorial 
deverá atingir sua finalidade, qual seja, a emissão do relatório preventivo 
com fins de reduzir o risco de desenvolvimento do AVE identificado. 
Para tanto, o profissional que manuseará as técnicas do doppler 
transcraniano (DTC) possui a incumbência de identificar o método eficaz a 
ser utilizado em cada paciente, com observância do objetivo para o qual o 
método está sendo empregado. 

 

Insta ressaltar que a Gerência de Gestão Hospitalar afirmou que o 

profissional deve considerar as diferenças na realização do exame e a que escolha 

da técnica deverá ser feita por ele mesmo, sendo este motivo suficiente para não 

acatar a impugnação ora apresentada. Vejamos: 

 
Assim, é indispensável que o profissional considere as possíveis diferenças 
de velocidades na realização do exame através dos distintos aparelhos, 
devendo ser citado no relatório do exame o método utilizado. 
Deste modo, em que pese a não identificação do método do aparelho no 
Edital de Licitação Presencial nº 009/2019-CSL/EMSERH, a escolha da 
técnica deverá ser feita pelo próprio profissional a fim de atender ao objeto 
licitatório, a saber, a prestação do serviço médico para realização do exame 
através do doppler transcraniano. 
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De acordo com a natureza e finalidade do certame, esta Comissão Técnica 
constatou que a não especificação do aparelho enseja uma justa 
competição na medida em que irá possibilitar um aumento de licitantes e, 
posteriormente, maiores propostas vantajosas à EMSERH. 
Importante ressaltar que o diagnóstico e tratamento precoces 
comprovadamente aumentam a sobrevida e melhoram a qualidade de vida 
dos portadores de Doença Falciforme, não havendo tal serviço o paciente 
poderá ir à óbito.  
Diante o exposto, NÃO ACATAMOS a impugnação da Empresa Rêgo e 
Salles Gomes Assistência Médica LTDA-ME. 

 

 Portanto, diante da manifestação acima exposta, a Gerência de Gestão 

Hospitalar (fls. 284-284v) não acatou os argumentos técnicos trazidos à baila pelo 

impugnante.  

 

IV – CONCLUSÃO 

Isto posto, sem nada mais a evocar, a Agente de Licitação, em respeito 

ao instrumento convocatório e em estrita observância aos demais princípios que 

regem as licitações, CONHECE da impugnação apresentada pela empresa RÊGO E 

SALLES GOMES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA-ME, em razão a sua 

tempestividade, para no mérito NEGAR PROVIMENTO com base na Manifestação 

proferida pela Gerência de Gestão Hospitalar. 

Na oportunidade, comunicamos que permanecem inalteradas todas as 

condições editalícias e que a data da Licitação Presencial nº 009/2018 fica mantida 

para o dia 01 de março de 2019 às 09h00min. 

 
     São Luís, 26 de fevereiro de 2019. 

 
 

 

Stterffanny Andrômeda Miranda Veras 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula nº415 

 
 

De acordo: 

 

Jéssica Thereza M. R. Araújo 

Presidente da CSL/EMSERH 

          Matrícula nº 1753 

 
  


