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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 046/2019-CSL/EMSERH  
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 216.246/2018 – EMSERH 

 
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço Laboratorial 

para o AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DO MARANHÃO, com instalação de 

equipamentos, recursos humanos e logísticos individualizados. 

 

 

I – Do Relatório: 

 

 

Trata-se de julgamento da impugnação apresentada pela 

empresa LABORATÓRIO CEDRO LTDA (folhas 395/415), ao Edital da 

Licitação Eletrônica n° 046/2019 – EMSERH do Processo Administrativo 

216.246/2018-EMSERH, tipo Menor Preço, modo disputa aberto, que tem 

como objeto a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço Laboratorial 

para o AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

ESTADO DO MARANHÃO, com instalação de equipamentos, recursos 

humanos e logísticos individualizados. 

 

Apresentada a impugnação, foi submetida à apreciação 

da Gestão Hospitalar, através do Consultor de Compras Hospitalares da 

EMSERH, para fins de conhecimento, análise e manifestação.  

 

De acordo com o subitem 5.1 do Edital, os pedidos de 

esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a 

Comissão de Licitação e/ou Agente de Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

 
Considerando que o dia 07/08/2019 foi o definido para a 

abertura da sessão, o prazo para que qualquer pessoa possa impugnar ou 

solicitar esclarecimentos referente ao instrumento convocatório em epígrafe era 

até o dia 31/07/2019, no horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

 
Ressalta-se ainda que o §3º do art. 65 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da EMSERH também estabelece que o prazo 
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para apresentação de pedido de esclarecimento é de até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para abertura da licitação, senão vejamos: 

 
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.  

 
Logo, por ter sido encaminhado no dia 31/07/2019, 

portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade do pedido ao 

passo que será apreciado o mérito deste 

 

Assim, em respeito aos princípios da administração 

pública, cumpre esclarecer os pontos suscitados na peça impugnatória, com 

intuito de afastar as dúvidas quanto à lisura do presente certame, conforme 

esclarecimentos do setor técnico. 

 

II - Das razões da impugnação:  

 

Ressalto que as razões de IMPUGNAÇÃO da referida 

empresa encontram‐se transcrita de forma resumida conforme abaixo: 

 

“DOS FATOS 
[...] 

”III – DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALVARÁ SANITÁRIO 
EMITIDO PELA VIGILÊNCIA SANITÁRIA ESTADUAL. 
[...] 
 

É um contrassenso deixar de exigir alvará tão abrangente e 
indicativo de condições adequadas de funcionamento, ora, como 
preceitua o próprio Código de Saúde do Estado do Maranhão em seu 
artigo 57, caput, "(...) entende-se por vigilância sanitária o conjunto de 
ações  capazes  de  eliminar,  diminuir   ou prevenir agravos à saúde 
decorrentes do contato com o meio ambiente,  da prestação de 
serviços de interesse  da saúde  e  da  produção  e  circulação de 
bens de consumo que possam afetar a saúde humana. LEI 
COMPLEMENTAR N.0 039 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. 

Logo, reputa-se axiomaticamente que menosprezar a 
existência de alvará sanitário Estadual/Municipal é o mesmo que 
menoscabar prováveis riscos à saúde individual/coletiva, bem como 
ao meio ambiente! Adema is, é patrocinar verdadeira afronta ao 
direito fundamental à saúde, insculpido como um dos baluartes de 
nossa Constituição Federal: 
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Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 

Tão reprovável a exclusão da exigência de alvará sanitário. 
Estadual/Municipal válido para Laboratórios Clínicos e Postos de 
Coletas, que em 14 de outubro do ano de 2015 foi publicada pela 
Agência Nacional de Saúde – MS, Resolução de Diretoria Colegiada 
que sacramente a imprescindibilidade de alvará sanitário atualizado. 

51.1 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial 
devem possuir alvará atualizado, expedido pelo órgão 
sanitário competente. 

A referida Resolução acertadamente se orienta por valores 
constitucionais supra mencionados, deixando clara a “(...) relevância 
da qualidade dos exames laboratoriais para apoio do diagnóstico 
eficaz (...). 

Salutar ainda sobrelevar que tais normas encontram compatível 
respaldo no já suscitado Código de Saúde do Estado do Maranhão, 
que reafirma sua competência para controle e fiscalização de 
laboratórios clínicos e postos de coleta: 

Art. 61 - São sujeitos ao controle e fiscalização por parte da 
autoridade sanitária os produtos de interesse para a saúde. 
 
Art. 62 - São produtos de interesse para a saúde: 
I - Drogas, medicamentos, imunobiológicos, insumos 
farmacêuticos e correlatos; 
li -sangue e hemoderivados; 
VII -aparelhos e equipamentos médicos e correlatos; 
 
Art.   66 -   São   sujeitos    ao   controle   sanitário    os 
estabelecimentos   de   assistência   à   saúde   e    os 
estabelecimentos de interesse para a saúde.    De natureza 
pública e privada. 
§ 1° - Considera-se estabelecimento de assistência à saúde 
aquele destinado a promover ou proteger a saúde individua/ 
ou coletiva, a diagnosticar e tratar o indivíduo   das doenças   
que o acometam, a   limitar danos por elas causados e a 
reabilitá-lo quando sua capacidade física, psíquica ou social 
for afetada. 
§ 2° - Considera-se estabelecimento de interesse para a 
saúde aquele que exerça atividade que, direta ou 
indiretamente, possa provocar danos ou agravos à saúde 
individua/ ou coletiva. 

 

Como visto, inúmeros os dispositivos que ratificam a 
competência da Vigilância Sanitária Estadual para controle e 
fiscalização da atuação de laboratórios clínicos e postos de coleta, já 
que ambos se prestam ao diagnóstico, promoção da saúde individual 
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e coletiva, e de igual modo operam sangue, hemoderivados, 
equipamentos médicos e correlatos! 

Pelo exposto, inolvidável que a existência de alvará sanitário se 

trata de documento essencial a demonstração de aptidão dos 

licitantes! Neste sentido, o Alvará de Licença Sanitária de titularidade 

da empresa licitante tem por finalidade demonstrar a aptidão da 

empresa para assumir obrigações com a administração pública nesse 

sentido, a doutrina de Marçal JUSTEN FILHO, verbis: 

 

A prova de habilitação jurídica corresponde à 
comprovação de existência, da capacidade de fato e da 
regular disponibilidade para o exercício das faculdades 
jurídicas. Somente pode formular proposta aquele que 
possa validamente contratar. As regras sobre o assunto 
não são de direito administrativo, mas de direito civil e 
comercial. (...). Mais precisamente, a Administração 
deverá acolher disciplina própria acerca dos requisitos 
de capacidade jurídica e de fato, dispostas em cada 
ramo do Direito. Encontra-se em situação de habilitação 
Jurídica o sujeito que, em face do ordenamento jurídico, 
preenche os requisitos necessários à contratação e 
execução do objeto. (JUSTEN FILHO, Marçal. 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, ed. Dialética, 10ºedição, pág. 302). 

Portanto, é forçoso concluir como ilegal a exclusão dos itens 
editalícios contemplados na Errata nº. 02, visto que Alvará Sanitário 
Estadual é conditio sine qua non, para participação em qualquer 
certame de saúde neste país! (vide:  TCE-MS  -  DEN: 230712017  
MS  1.857.873,  Relator:  IRAN  COELHO  DAS NEVES, Data de 
Publicação: Diário Oficial do TCE-MS n. 1654, de 25/ 10/2017). 

III - DA NECESSÁRIA CERTIFICAÇÃO PELO CONSELHO 
REGIONAL DE FARMÁCIA DO MARANHÃO - CRF/MA. 
 

Outro fundamento desta Impugnação também está 
enleado aos itens 12.4.1.1 e 5.1 do Edital de Licitação, pelo 
que estes também exigiam do Laboratório Central pelo Conselho 
Regional de Farmácia do Maranhão - CFF/MA. 

 
Ocorre que a ocultação deste indicador de aptidão acabou 

por violar o pressuposto lógico da supremacia do interesse público 
e a sua indisponibil idade. 

 
Noutras palavras , este supraprincípio fundamenta todas as 

prerrogativas de que dispõe a Administração como instrumentos 
para executar as finalidades a que é destinada. Neste sentido , 
decorre do Princípio da Supremacia do Interesse Público que 
havendo conflito entre o interesse público e o privado, prevalecerá 
o primeiro, tutelado pelo Estado, respeitando-se, contudo, os 
direitos e garantias individuais expressos na Constituição, ou dela 
decorrentes. 
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Pois bem. 

De forma equivocada este digníssimo órgão deu razão aos 
argumentos elencados por empresa interessada, EXCLUINDO A 
EXIGÊNCIA POR CERTIFICAÇÃO ORIUNDA DO CONSELHO 
REGIONAL DE FARMÁCIA - CFF/MA. 

Ora, é cristalino que os serviços laboratoriais são de essencial 
importância, pois trata diretamente com a saúde da população, 
consistindo no serviço destinado à análise de amostras oriundas de 
pacientes, com a finalidade de oferecer apoio ao diagnóstico e 
terapia. 

O serviço de análises clínicas em hospitais exige, em sua 
maioria, que os resultados sejam obtidos de forma rápida devido à 
necessidade de se avaliar em um curto intervalo de tempo o quadro 
clínico de pacientes internados. 

Ademais, tal serviço deve certificar que os resultados 
produzidos reflitam da forma mais verossímil e consistente o quadro 
clínico apresentado pelos pacientes, assegurando que não haja 
alguma interferência no processo, que a informação produzida 
através dos laudos e/ou resultados satisfaça as necessidades de 
seus clientes e possibilitem a determinação e a realização correta do 
diagnóstico, terapêutica e prognóstico das patologias (Chaves 201O).  

Assim, mostra-se primordial que a administração exija a 
máxima qualidade das empresas participantes do processo 
licitatório desta natureza, pois trata-se da saúde de milhares de 
cidadãos, constituindo -se em pleno interesse público que estes 
serviços tenham a certificação de qualidade outrora exigida e, 
extirpada neste novo Edital.  

Permissa vênia, não há como comparar serviços de natureza 
comum, como aquisição de bens e serviços de informática, ou 
quaisquer outros, com a prestação de serviço essencial, que busca 
resguardar a vida de milhares de administrados.  

Desta forma, premente o interesse público na contratação da 
empresa mais qualificada possível para a prestação de serviço 
laboratorial.  

Corrobora com o até aqui exposto a melhor jurisprudência, 
consoante se demonstra nos arestas abaixo, verbatim: 

PEDIDO DE REEXAME EM PROCESSO DE 
REPRESENTAÇÃO. QUESTIONAMENTO ACERCA DA 
EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO, DE ACORDO COM 
NORMA DA ABNT.   CONSIDERAÇÕES ACERCA   DO 
ASSUNTO. POSSIBILIDADE DE SE FAZER TAL 
EXIGÊNCIA, DESDE QUE TECNICAMENTE 
JUSTIFICADA. PROVIMENTO DOS RECURSOS. 
EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA AOS RECORRENTES. 

(TCU - TC 034.00912010-8) 
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EMENTA: APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - 
PROCESSO LICITATÓRIO - CAFÉ - EXIGÊNCIA DE 
CERTIFICADO DE QUALIDADE - POSSIBILIDADE. 

1 - Não se mostra descabida cláusula editalícia que exige 
apresentação de certificado de qualidade para aquisição de 
café. 

2- Recurso desprovido. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 
1.0042.14.001286-71002, Rei. Des. Rogério Coutinho, j. 
0910712015, p. 2010712015). 

 

Logo, é inconcebível a exclusão de tão relevante indicador de 
aptidão, ato que obviamente afronta as competências do Conselho 
Regional de Farmácia - MA, instituído pela Lei Federal nº. 3.820 de 
11 de novembro de 1960. 

IV - DOS REQUERIMENTOS FINAIS 

Ex positis: 

Que sejam reinseridos todos os itens editalícios contemplados 
pela Errata nº. 02, quais sejam: Subitem 12.4.1.1 do Edital bem como 
o SUBITEM 

5.1 do Termo de Referência; Subitens 4.9, 4.9.1., 4.9.2. e 4.9.3. 
do Termo de Referência; Itens 3 e 4 da Planilha "Descrição" contida 
no Subitem 11.4 do Termo de Referência e Cláusula Quinta os 
Subitens 5.9; 5.9.1.; 5.9.2. e 5.9.3. da Minuta do Contrato e Cláusula 
Sétima os Itens 3 e 4 da Planilha "Descrição" contida no Subitem 2.3 
da Minuta do Contrato. 

Requer, por fim, seja proferida decisão fundamentada, em 
respeito à imposição prevista no artigo 93, IX da Carta da República, 
possibilitando à ora Impugnante a busca das medidas judiciais 
cabíveis, se for o caso. 

 

III – Da análise dos pontos apresentados: 

  

Por se tratar de questões técnicas, a Impugnação 

apresentada fora encaminhada para a Gestão Hospitalar da EMSERH, que 

submeteu a análise e manifestação do Consultor de Compras Hospitalares da 

EMSERH, Sr. Alberto Luís Rodrigues Júnior, retornando para esta Comissão 

Setorial de Licitação com a seguinte resposta: 

“Considerando as razões consignadas na Impugnação ao Edital da 

Licitação Eletrônica nº 046/2019-CSL/EMSERH, impetrada pela empresa 
LABORATÓRIO CEDRO LTDA, esclarecemos que a ERRATA Nº 02 possui 

como corolários os princípios da isonomia e da competitividade, disciplinados 
pelo art. 3, §3º, do Regimento Interno de Licitações e Contratos. 
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Isto porque os itens suprimidos obrigavam a empresa proponente a 
apresentar o Certificado de Regularidade emitido pelo CRF do Maranhão 
e Alvará Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária Estadual/Municipal, 

entretanto, tal exigência somente pode ser realizada para a empresa que 
lograr vencedora do certame quando da celebração do contrato. 

Nesse sentido, o RILC veda a preferência em virtude da sede ou 
domicílio dos licitantes que se mostra irrelevante para o objeto licitante. 
Senão, vejamos: 

Art. 3 [...] § 3º Os procedimentos licitatórios e as contratações se 
vinculam ainda aos princípios da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da 
economicidade, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao 
instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento 
objetivo, evitando operações em que se caracterize sobrepreço ou 
superfaturamento, conforme previsto no art. 31 da Lei n° 13.303/2016, sendo 
vedado: 

I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 
caráter competitivo, e estabeleçam preferências ou distinções em razão 
da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 
outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto 
do contrato, salvo disposição legal em contrário; [...] (Grifo nosso). 

Do cotejo do referido dispositivo, mostra-se evidente que a exigência, 
em sede de Qualificação Técnica, dos Certificado de Regularidade emitido 
pelo CRF do Maranhão e Alvará Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária 
Estadual/Municipal configuraria restrição à participação dos interessados no 
certame, tendo em vista que impediria as empresas não sediadas/localizadas 
no Maranhão de participarem da disputa. 

Ratificamos a essencialidade destacada pela Empresa, ora 
impetrante, de apresentação do Certificado de Regularidade emitido pelo 
CRF do Maranhão e Alvará Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária 
Estadual/Municipal, de modo que, ao prevê, nos Itens 4.3.1 e 4.4.1 do Termo 
de Referência, a instalação do Laboratório no Ambulatório do Hospital do 
Servidor Público do Estado do Maranhão, exige-se, dentre as Obrigações Da 
Contratada os referidos documentos devidamente atualizados. Conforme se 
vê, in verbis: 

8.3.A empresa contratada deverá manter atualizados os alvarás 
sanitários, expedido pelo órgão competente para os Laboratórios Clínicos e 
Postos de Coletas. Assim como, ambos devem possuir um profissional 
legalmente habilitado como responsável técnico (Certidão de Regularidade 
do seu respectivo conselho de classe). 

Por conseguinte, a documentação em apreço figura como condição 
para o funcionamento do Laboratório Clínico e Posto de Coleta, e não como 
elemento da Qualificação Técnica para participação do certame. 

Cumpre observar, ademais, que o Subitem 4.3.13. do Termo de 
Referência estabelece que a empresa contratada, deverá disponibilizar um 
Responsável Técnico - RT legalmente habilitado com certificado emitido pelo 
respectivo Conselho de classe que assuma perante a Vigilância Sanitária a 
responsabilidade do posto de coleta laboratorial.  



  

 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
Av. Borborema Q - 16, Nº 25, Calhau CNPJ: 18.519.709/0001-63 

CEP: 65071-360 – São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 

Página 8 de 8 

 

Soma-se a isso o Subitem 4.3.15, o qual prevê que os Postos de 
Coleta de Laboratórios somente estarão aptos para o funcionamento quando 
devidamente autorizados pelo órgão sanitário competente.  

Resta manifesto, assim, o cumprimento das disposições da Resolução 

da Diretoria Colegiada – RDC nº 302/2005 da Vigilância Sanitária, 

especialmente o Subitem 51.1, consubstanciado com o Código de Saúde do 

Estado do Maranhão. 

Isto posto, e com o ímpeto de endossar a total transparência que 
regulamenta este processo licitatório, bem como em observância aos 
princípios da isonomia e competitividade, as razões consignadas pela 
Empresa Impetrante restam totalmente rejeitadas. 

 

IV – Da Decisão 

  

Em função da impugnação apresentada ao Edital, e 

diante da análise e resposta emitida pela Gestão Hospitalar da EMSERH, 

através de seu Consultor de Compras Hospitalares, Sr. Alberto Luís Rodrigues 

Júnior, comunico que não haverá modificações no Edital da Licitação 

Eletrônica nº 046/2019. 

 

Pelo exposto, em respeito ao instrumento convocatório e 

em estrita observância aos demais princípios da Licitação, CONHEÇO a 

impugnação apresentada, tempestivamente, pela Empresa LABORATÓRIO 

CEDRO LTDA, para no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.  

 

Desta forma, comunico que permanecem incólumes todas 

as condições editalícias preestabelecidas neste processo. 

 
 

São Luís (MA), 1º de agosto de 2019. 
 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
 

De acordo: 

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

 


