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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

Referência: Licitação Presencial nº 064/2019 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 234.364/2018 - EMSERH  

Impugnante: ESSE-ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento kits de reagentes para realização de 

exames de imunologia, com a instalação de equipamentos em regime de comodato, para o 

Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão – LACEN/MA. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de análise de PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO interposto, via e-mail, pela 

empresa ESSE-ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA devidamente qualificado na peça 

inicial acostada aos autos (fls. 297-299), em face do edital da Licitação Presencial nº 

064/2019 que objetiva alteração deste.  

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. 

De acordo com o subitem 5.1, 5.1.1 e 5.2 do Edital, os pedidos de impugnação 

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 

Acerca do assunto, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH 

nos § 2º e 3º do art. 65 assim disciplinou: 

 
Art. 65. (omissis) 
§2° Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar ou 
solicitar esclarecimentos ao edital de licitação, por irregularidade na 
aplicação deste Regulamento, protocolando o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, devendo a EMSERH 
julgar e responder à impugnação, em até 03 (três) dias antes da realização 
da sessão. 
§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. 
 

A data de abertura da sessão pública está marcada para o dia 26/09/2019 às 

09h00min no auditório da EMSERH e o prazo para que qualquer pessoa possa impugnar o 

instrumento convocatório em epígrafe era até às 17h:00min do dia 19/09/2019, horário em 

que se encerra o expediente da EMSERH. 

Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi interposta no dia 

18/09/2019, portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade do pedido. 
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II – DAS RAZÕES  

A empresa impugnante alega que o item 4.5.1.1 do Termo de Referência causa 

equívoco na percepção da quantidade de testes/hora solicitados, considerando que o 

processamento de 160 amostras só conseguiria gerar somente 160 testes/hora e não 800 

resultados/hora conforme dispõe a redação do item supracitado. Dessa forma, sugere nova 

redação para saneamento do item em questão: 

 
No item 4.5 (Das Especificações dos Equipamentos), mais especificamente 
nas descrições constantes no item 4.5.1.1 do Termo de Referência do 
certame em comento, há a seguinte redação (grifos nossos): 
“Sistema fechado, automático, utilizando a tecnologia de 
Quimioluminescência, Fluorimetria, ou Eletroquimioluminescência, sistema 
multicanal, capaz de realizar, no mínimo 5 parâmetros simultâneos, acesso 
randômico, contínuo e aleatório de amostras com leitor de código de barras, 
que possa utilizar tubo primário de coleta, capacidade de processamento 
de, no mínimo, 160 amostras/horas, gerando, no mínimo, 800 
resultados/hora, com capacidade de interfaceamento bidirecional para 
sistema de gerenciamento de dados, em modulo único ou modular e que 
atendam à demanda diária do laboratório no horário de funcionamento”  
A parte em negrito, em termos interpretativos, causa equívoco na percepção 
da quantidade de testes/hora solicitados, uma vez que o processamento de 
160 amostras, no máximo, conseguiria gerar somente 160 testes/hora, e 
não 800 resultados/hora como na redação editalícia. 
Dessa forma, além de o trecho não refletir a real idade dos equipamentos 
laboratoriais do mercado, a expressão, caso não seja alterada, irá exceder a 
capacidade de processamento das principais máquinas de imunologia 
comercializadas atualmente como ROCHE, ABBOTT e ORTHOS. 
Frente a essa problemática apresentada, pugna a ora impugnante para que 
tal distorção editalícia seja sanada, com o fito de alterar a redação do item 
4.5.1.1 do Termo de Referência para: 
“Sistema fechado, automático, utilizando a tecnologia de 
Quimioluminescência Fluorimetria, ou Eletroquimioluminescência, sistema 
multicanal, capaz de realizar, no mínimo 5 paramêtros simultâneos, acesso 
randômico, contínuo e aleatório de amostras com leito de código de barras, 
que possa utilizar tubo primário de coleta, capacidade de processamento 
de, no mínimo, 160 testes/horas com capacidade de interfaceamento 
bidirecional para sistema de gerenciamento de dados, em modulo único ou 
modular e que atendam à demanda diária do laboratório no horário de 
funcionamento.” 
 

Por fim, afirmou também que o item 3.5.1.1 do edital também aparece com a 

mesma problemática e que caso seja mantida, a Administração poderá prejudicar a ampla 

concorrência: 

Salienta-se que, no item 3.5.1.1 do Edital, a redação impugnada também 
aparece com a mesma problemática. Caso haja a permanência do texto, a 
Administração poderá prejudicar a ampla concorrência, restringindo o 
mercado sem a devida necessidade justificável. 
De tal forma, a partir do exposto, o requerimento ora defendido nesta 
impugnação não tem a finalidade de modificar o objeto – fim, e, sim, garantir 
mais segurança para a contratação em comento, de modo a evitar 
problemas sérios de execução contratual. 
 

Ante o exposto, requer o provimento da impugnação apresentada e, 

consequentemente, a modificação do instrumento convocatório. 
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III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido pelas disposições da 

Lei Federal nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH.  

Outrossim, o presente certame tem como objeto Contratação de empresa para 

fornecimento kits de reagentes para realização de exames de imunologia, com a instalação 

de equipamentos em regime de comodato, para o Laboratório Central de Saúde Pública do 

Maranhão – LACEN/MA. 

Cumpre-nos destacar que tendo em vista a natureza do objeto, os autos 

foram encaminhados ao setor requisitante, Diretoria Clínica, o qual possui 

conhecimento técnico a respeito do objeto a ser adquirido pela Administração. Logo, 

a decisão aqui proferida se fundamenta na manifestação do referido setor. 

Por sua vez, o setor requisitante solicitou que o Laboratório Central de Saúde 

Pública do Maranhão se posicionasse acerca dos esclarecimentos solicitados pela ESSE-

ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Vejamos o posicionamento do referido setor: 

 
[...] 1. A solicitação é feita sobre o item que fala sobre o equipamento e a 
especificação do mesmo frente a necessidade para atendimento à demanda 
de testes do LACEN para a área da Saúde Pública em nosso Estado, desta 
forma e em reunião técnica com as encarregadas da área, percebeu-se que 
a grafia da especificação deveria ser apenas as 160 amostras/hora, NÃO 
havendo a necessidade dos 800 resultados/hora. Desta forma, pedimos que 
seja apenas feita a errata onde se lê “capacidade de processamento de, no 
mínimo, 160 amostras/horas, gerando, no mínimo, 800 resultados/hora” leia-
se lê “capacidade de processamento de, no mínimo, 160 amostras/horas” 
fazendo apenas esta correção, ao termo de referência do equipamento, o 
que não irá interferir em nada o trâmite do processo licitatório. 
2. Sobre o item 3.5.1.1, no contrato da empresa, deverá ser realizada a 
mesma observação, pois este reproduz item específico do edital 
supracitado. [...] 
 

Desta forma, depreende-se das informações prestadas pelo referido setor 

que os argumentos invocados pelo impugnante acerca do item 4.5.1.1 do Termo de 

Referência e 3.5.1.1 do edital devem ser acatados, fato este que implica na reforma do 

edital. 

Portanto, com base na manifestação proferida pelo LACEM, os pedidos 

mencionados pela Impugnante que demandam ajustes e/ou retificações no 

instrumento convocatório serão acatados e as alterações serão promovidas por meio 

de Errata publicadas no sítio eletrônico da EMSERH. 

 

IV – CONCLUSÃO 

Ante o exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em estrita 

observância aos princípios que regem os procedimentos licitatórios, CONHEÇO a 



 

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 

Fls. _______________ 

Proc. nº 234.364/2018 

Rub. ______________ 

impugnação apresentada pela empresa ESSE-ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, em 

razão da sua tempestividade, para no MÉRITO, DAR PROVIMENTO ao pleito formulado. 

Na oportunidade, comunico que permanecem inalteradas as demais 

condições editalícias da Licitação Presencial nº 064/2019, no entanto a data da sessão 

de abertura fica alterada para o dia 17/10/2019 às 09h:00min no auditório da sede da 

EMSERH. 

 
 

                                                                            São Luís - MA, 26 de setembro de 2019. 
 
 

Raulifran da Silva Costa 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 3162 
 
 
De acordo: 
 
Jéssica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 
Mat. 1753 

 


