
 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
Av. Borborema Q - 16, Nº 25, Calhau CNPJ: 18.519.709/0001-63 
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Fls. _______________ 
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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: LABINBRAZ COMERCIAL 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 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA devidamente qualificado na peça inicial acostada 

aos autos (fls. 318-325), 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 

19/09/2019, portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade do pedido. 
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II – DAS RAZÕES  

A empresa impugnante afirma que o lote III deve ser retificado em razão da 

presença de itens similares aos do lote I: 

 
De início, cumpre sublinhar que a licitação corresponde ao procedimento 
administrativo destinado à seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública e necessária ao atendimento do interesse público, 
assegurando-se igualdade de competição a todos os interessados, na forma 
estabelecida no artigo 3º Lei de Licitações. 
Com o objetivo de atender as necessidades do LACEN/MA, o presente 
certame visa adquirir reagentes laboratoriais e automação analítica em 
regime de comodato conforme se depreende do Edital e seus anexos. 
Com efeito, verifica-se notem a desconsideração do princípio da ampla 
competitividade, excluindo a participação de inúmeras atuantes no mercado 
com a inclusão no referido lote os seguintes itens sem similaridade e 
natureza diversa dos demais, veja-se: 
Conforme se verifica, os itens acima destacados possuem lote próprio (Lote 
I), mas sem qualquer razão técnica ou justificativa hábil, foram inseridos 
equivocadamente no Lote III. Isto posto, não há motivos técnicos ou 
científicos para elencá-lo no lote III, tendo em vista a existência de lote 
próprio para os itens de doenças infecciosas (Lote I). 

 
Por conseguinte, arguiu que as cortes de contas autorizam o fracionamento do 

objeto, por esse motivo deve se realocar os itens 04, 09, 10 do lote III para o lote I: 

 
A legislação brasileira ao regular as contratações públicas procura cercá-las 
de garantias que ampliem, tanto quanto possível, a competição, evitando 
que, ao definir o seu objeto, o Poder Público faça exigências que limitem a 
amplitude da licitação e praticamente dirijam-na para poucos destinatários. 
Por força do artigo 92 da Lei Federal 10.520/2002 - Lei do Pregão, assim 
disciplina o artigo 23, § 12 da Lei Geral de Licitações: 
"Art. 23 (...) 
§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão 
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade sem perda da econômica de escala. Sem grifos no original 
No mesmo sentido, o artigo 15, inciso IV do referido diploma legal é 
cristalino a respeito, veja-se: 
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 
(...) 

IV – ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para 
aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade; Sem 
grifos no original. 
A legislação vigente não só autoriza o fracionamento do edital trata da 
matéria como medida imperiosa sempre que o objeto licitado for de natureza 
divisível. Seguindo essa linha, a doutrina majoritária é unânime no que 
tange ao fracionamento do objeto, nesse sentido é a lição de Diógenes 
Gasparini: 
"O objeto da licitação não é mais tratado pelo Tribunal de Contas da União e 
pela doutrina como uno e indivisível, nem assim deve ser considerado pelo 
instrumento convocatório e pelos proponentes. Para que possa ser tratado 
como uno e indivisível há necessidade de ser demonstrada sua 
vantajosidade para a Administração Pública. A regra vigente é a sua divisão, 

desde que fisicamente possível e previsto tal procedimento no edital.". 3 
O Prof. Marçal Justen Filho se manifesta na mesma direção: 
"O art. 23, 219, impõe o fracionamento como obrigatório. A regra retrata a 
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vontade legislativa de ampliar a competitividade e o universo de possíveis 
interessados. O fracionamento conduz a licitação e contratação de objetos 
de menor dimensão quantitativa, qualitativa e econômica. Isso aumenta o 
número de pessoas em condições de disputar a contratação. Inclusive pela 
redução dos requisitos de habilitação (que serão proporcionais a dimensão 
dos lotes). Trata-se não apenas de realizar o princípio da isonomia, mas da 

própria eficiência."4 
A mesma cognição está consolidada em âmbito jurisprudencial conforme 
entendimento contemporâneo do egrégio Tribunal de Contas da União, in 
verbis: 
A inserção, em mesmo lote, de itens usualmente produzidos por empresas 
de ramos distintos restringe o caráter competitivo da licitação. 
Acórdão 964/2013-Plenário J Relator: RAIMUNDO CARREIRO. (Sem grifos 
no original.) 
A falta de parcelamento de objeto que implique diminuição sensível de 
licitantes aptos a prestar parte dos serviços demandados configura violação 
ao comando contido no art. 23, § 12, da Lei 8.666/1993. (g. n.). 

Acórdão 491/2012-Plenário J   Relator: VALMIR CAMPELO 
Outrossim, a jurisprudência contemporânea dos Tribunais de Contas é 
cristalina a respeito do tema, veja-se: 
(...) determinando à Prefeitura do Município de Amparo que retifique o edital  
do  Pregão  Presencial  ne  1 07/2014, especificamente em seu termo de 
referência (anexo 1), a fim de constituir lotes de bens e serviços de acordo 
com o tipo de equipamento analisador, reagentes e demais insumos 
necessários à realização de  cada  tipo  de  exame  ou  grupo  de exames 
afins, ou seja, bioquímica, imunologia ou hematologia, sem   prejuízo, mais 
ainda, de permitir a participação de empresas que ofereçam equipamentos 
individuais ou híbridos. TC-4766.989. 14-9 - EXAME PRÉVIO DE EDITAL 
MUNICIPAL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. (g. n.) 
Com o desmembramento dos itens 04 - Dosagem de Anti-HBclgM; 09 - 
Dosagem de HAV lgM: 10 - Determinação qualitativa de anticorpos contra 
HTlV-1 e HTlV-11 do lote III e realocando-os no lote 1, a  administração visa 
a apresentar meios para maior recebimento   das propostas das variadas 
possíveis licitantes, ensejando, com isso, maior competitividade no certame 
e, em regra, economia de escala. 
 

Ante o exposto, a impugnante requer o provimento da impugnação apresentada 

e, consequentemente, a modificação do instrumento convocatório. 

 

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 
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Pública do Maranhão se posicionasse acerca dos esclarecimentos solicitados pela 

LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.  

Preliminarmente, o LACEN - MA informou que as especificações dos serviços 

estão de acordo com os padrões de qualidade que o mercado oferece, e que não há 

benefícios ou direcionamento a qualquer empresa, somente a exigência de propostas 

condizentes com a missão do órgão: 

 
Em primeiro lugar, vale ressaltar que o LACEN-MA elaborou especificação 
visando adquirir serviços de qualidade que o mercado oferece, não 
direcionando ou beneficiando qualquer empresa, apenas se resguardando 
para não receber propostas e materiais que não condizem com as 
características e desempenhos propostos por esta Instituição para 
proporcionar a melhor prestação de serviço à população do Estado do 
Maranhão, em cumprimento a nossa vocação: “ Os Laboratórios de 
Referência Estadual são os Laboratórios Centrais de Saúde Pública – 
LACEN, vinculados às Secretarias Estaduais de Saúde, com área 
geográfica de abrangência estadual. (art. 12º Portaria 04, de 28/09/17), 
Ministério da Saúde), que tem como missão principal: “Promover a Saúde 
Pública através do diagnóstico laboratorial de média e alta complexidade e 
da Coordenação da Rede Estadual de Laboratórios, atendendo com 
qualidade e resolutividade as necessidades dos clientes e conquistando a 
confiança da população do Maranhão”. 
 

Além disso, em resposta as alegações da LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, 

afirmou que não há direcionamento, tampouco vícios no edital, pois o lote 01 corresponde a 

testes de doenças congênitas e o lote 03 a descrição de triagem sorológica de acordo com 

os critérios estabelecidos pela ANVISA, Ministério da Saúde, dentre outros órgãos 

competentes: 

 
O pedido de impugnação feito pela Empresa LABINBRAZ COMERCIAL 
LTDA NÃO PROCEDE. No edital não há direcionamento, nem vícios como 
contestou a empresa, sob o argumento de que a licitação deve primar pelo 
princípio da alta competitividade, não pode a administração pública ser 
condescendente com o amadorismo e a ineficácia que pode resultar de uma 
licitação que não preze os requisitos mínimos de qualificação técnica. 
Em relação ao questionamento feito quanto a distribuição dos itens dentre 
os lotes citados, frisa-se que o Lote 01 trata-se de testes para doenças 
congênitas, uma vez que a realização de exames para citomegalovírus, 
rubéola e toxoplasmose é uma rotina no acompanhamento de gestantes, 
uma vez que as duas infecções podem ser transmitidas da mãe para o feto, 
causando malformações e em relação ao lote 03 fica claramente 
demonstrado a descrição de uma triagem sorológica padrão de acordo com 
o preconizado pela Anvisa e demais órgãos competentes, foi feita 
obedecendo-se critérios orientados pelo Ministério da Saúde, no contexto do 
plano de eliminação das hepatites virais, que consideram protocolos de 
diagnóstico internacionais, cujo paradigma atual é o diagnóstico imediato 
das hepatites virais, utilizando-se fluxogramas de diagnóstico, portanto não 
tem como ser dissociado desse lote os itens 04, 09 e 10. 
O lote 03 possui os testes de hepatites e retrovírus onde os itens 4 (Anti-
HBcIgM), item 9 (HAV-M) e item 10 (HTLV I / II) encaixam-se perfeitamente 
na padronização estabelecida, não tendo ligação direta com os testes 
descritos no lote 01, portanto deixando claro que o questionamento acerca 
de tal ponto não possui justificativa para tal. (grifos no original) 
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Por último, asseverou que o estabelecimento destes requisitos não restringe a 

participação de várias empresas, apenas preserva o interesse público para oferecer serviços 

de saúde com qualidade, os quais atendem a real necessidade da instituição, e finalizou 

afirmando que os argumentos suscitados pela impugnante são improcedentes: 

 
Esclarecemos ainda, que a fixação desses requisitos em nenhuma hipótese 
objetivou a restrição da participação de empresas, pelo contrário, pretendeu-
se apenas a preservação do interesse público para garantia de serviços que 
primem pela excelência. E, principalmente preservando uma rotina de 
diagnóstico que nos possibilite descrever de forma clara e consistente o 
significado dos resultados obtidos a partir da utilização de um fluxograma 
que engloba o controle das Infecções sexualmente transmissíveis, do 
HIV/AIDS e das Hepatites Virais. 
Vale ressaltar que foi realizado um estudo detalhado antes da elaboração do 
presente processo, com detalhamento de toda a REAL NECESSIDADE 
DESTA INSTITUIÇÃO, então podemos afirmar que as especificações 
técnicas, os quantitativos e demais itens descritos no termo de referência 
condizem integralmente com nossa realidade e atendem a todos os 
princípios da administração pública. 
Com base no exposto, consideramos improcedentes as argumentações e 
conclusões da impugnante e afirmamos que o edital resguarda todos os 
princípios que norteiam a Administração Pública. Sendo assim, nosso 
parecer é que se mantenha íntegro e inalterado o edital do Pregão 
Eletrônico N° 064/2019 - CSL/EMSERH. (grifos no original) 
 

Desta forma, diante das informações prestadas pelo referido órgão, conclui-se 

que os fundamentos invocados pela impugnante são improcedentes. 

 

IV – CONCLUSÃO 

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

observância aos princípios que regem os procedimentos licitatórios, CONHEÇO a 

impugnação apresentada pela empresa LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, em razão da sua 

tempestividade, para no MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao pleito formulado. 

Na oportunidade, comunico que permanecem inalteradas as 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 


