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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: MERCÚRIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES 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 MERCÚRIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES 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 alega que ao analisar o termo de referência, observou a 

junção de objetos de natureza distinta, os quais restringem a competitividade do certame e 

que a unificação destes só é possível mediante justificativa plausível conforme dispõe 

orientação do TCU. Vejamos de forma resumida a transcrição dos argumentos: 

 
O item 3.1 do ANEXO 1 (TERMO DE REFERÊNCIA) do edital estabelece 
as características e quantidades dos testes/reagentes por lote. 
Os itens a seguir elencados, foram indevidamente inseridos no Lote III, 
tendo em vista que o Lote I é que trata especificamente de reagentes para a 
detecção de doenças infecciosas. 
04 – Dosagem de Anti-HBclgM pelo método de Quimioluminescência, 
Fluorimetria ou Eletroquimioluminescência; 
09 – Dosagem de HAB IgM pelo método de Quimioluminescência, 
Fluorimetria, ou Eletroquimioluminescência; 
10 – Determinação qualitativa de anticorpos contra HTLV – I e HTLV – II em 
soro humano e plasma pelo método Quimioluminescência, Fluorimetria, ou 
Eletroquimioluminescência 
A unificação somente poderá ser aceita se existir justificativa plausível no 
processo licitatório conforme orientação do TCU: 
A aquisição de itens diversos em lotes deve estar respaldada em critérios 
justificantes. Representação formulada por licitante deu conta de supostas 
irregularidades no Pregão Eletrônico, com registro de preços, nº 65/2011, 
realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Paraná (IFPR), para futuras aquisições de conjuntos laboratoriais para o 
campus do Instituto em Foz do Iguaçu/PR. Na etapa processual anterior, 
houve determinação cautelar ao IFPR de que sobrestasse o certame, ante 
os indícios de restrição à competitividade, tendo em consideração a 
agregação de diversos equipamentos e materiais em lotes, que deveriam 
ser fornecidos integralmente pelo licitante vencedor do respectivo lote.  
Promovida a audiência da pregoeira, foi informado que o objeto da licitação 
não se trataria de um conjunto de peças avulsas, mas de um conjunto de 
materiais de laboratórios, os quais, de acordo com projetos técnicos, seriam 
indispensáveis à aplicação do ensino em sua forma didática. Por isso, a 
Administração manifestou seu interesse em optar pela forma de aquisição 
por lote. Ainda conforme a pregoeira, "para que a Administração optasse 
pela licitação por lote, buscou embasamento em um prévio estudo sobre as 
necessidades pedagógicas que instruíram o Termo de Referência e o Edital 
em consonância com as necessidades ali apontadas."  O relator, ao analisar 
os argumentos apresentados, registrou que, além do critério logístico 
concernente ao recebimento de mais de trezentos itens objeto da licitação, 
"a divisão por lotes (...) encontraria respaldo no critério pedagógico, 
segundo   o   qual   a   ausência    de   algum   determinado equipamento ou 
outro material necessário tornaria inviável a atividade e aprendizado 
almejada com o uso do laboratório". Ainda que tal agregação tenha juntado, 
em um mesmo lote, itens que não guardariam total correlação em seu 
processo produtivo, prosseguiu o relator em seu voto, teria trazido a 
vantagem de unir todos os itens imprescindíveis para a perfeita utilização 
laboratorial. Assim, sopesando as inegáveis vantagens operacionais e 
pedagógicas advindas desse agrupamento em cotejo com a competitividade 
necessária ao certame, entendeu não haver máculas ao procedimento 
examinado. Votou, então, pela revogação da cautelar anteriormente 
concedida, bem como pelo arquivamento do processo, no que foi 
acompanhado pelo Plenário. Acórdão n.0 116712012-Plenário, TC 
000.43112012-5, rei. Min. José Jorge, 16.5.2012. 
Imperioso se faz ressaltar que a Lei 8.666/93 alberga regra impondo a 
obrigatoriedade do fracionamento do objeto em lote, senão vejamos: 
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 
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(...) 
IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para 
aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade; 
Art. 23 - omissis 
§ 1° 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 economia de escala. 
Na esteira desse entendimento, a Súmula nº 247 do TCU estabelece que: 
É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não  por preço global, 
nos editais das licitações para a contratação de  obras, serviços, compras e 
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades  
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 
divisibilidade. 
(...) 
Portanto, a não desanexação dos itens 04, 09 e 10 do Lote III com 
reposicionamento dos mesmos no Lote I, implicará no afastamento dos 
princípios da competitividade e da igualdade, além de que não resultará em 
propostas economicamente mais vantajosas para a Administração Pública. 
 

Outrossim, questionou a limitação temporal de equipamentos usados, prevista 

nos itens 4.6.1 e 8.14 do edital: 

 
O instrumento convocatório preconiza nos itens 4.6.1 e 8.14 que os 
equipamentos deverão ter um tempo máximo de uso. Senão vejamos: 
4.6. Condições Gerais para o(s) Equipamento(s): 
4.6.1. Todos os equipamentos deverão ser novos ou com no máximo um 
ano de uso, originais e não estar em obsolescência ou serem protótipos. 
8.14. Equipamento usado, só será aceito no máximo 03 (três) anos de uso 
após a data de fabricação; 
Qual a justificativa para limitar o tempo de uso do equipamento a 1(um) 
anos ou a 3 (três) anos? 
Um equipamento com mais de 3(três) anos de uso não pode ser 
considerado obsoleto. 
Tal exigência se revela restritiva à ampla competitividade, em especial 
porque a Constituição Federal veda que as regras de licitações contenham 
cláusulas restritivas à participação dos interessados: art. 37, XXI: 
"...ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente     
permitirá. exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações." (destacamos) 
 

Diante do exposto, a impugnante pugna pelo 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.  
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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 

MERCÚRIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. 

Preliminarmente, o LACEN - MA informou que as especificações foram 

elaboradas pela equipe técnica visando adquirir serviços com 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 
pela sua equipe técnica dos setores correspondentes e encarregados pelos 
mesmos, 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 MERCÚRIO-COMÉRCIO DE 

PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES 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 MERCÚRIO- COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 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 
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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. 
 

Por fim, assegurou 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: 

 
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. 
 

No tocante ao segundo questionamento, que trata do tempo de uso do 

equipamento, o LACEN afirmou que as exigências temporais não ferem a competitividade, 

considerando que a instituição não pode usufruir de equipamentos obsoletos sob pena de 

prejudicar o andamento da rotina. Ressaltou ainda que não é possível garantir que um 

equipamento usado dispõe da mesma eficiência de um novo e que as exigências em relação 

a este devem ser mantidas: 

 
Inicialmente, esclarecemos que em relação as exigências quanto ao tempo 
de fabricação e uso dos equipamentos ofertados, em nada fere o princípio 
da competitividade, uma vez que esta instituição não pode utilizar em sua 
rotina equipamentos obsoletos (como seria o caso de ofertar equipamentos 
que não mais estejam em linha de produção) bem como equipamentos 
gastos com muito tempo de uso, que podem vir a comprometer o 
andamento da rotina visto que o número de paradas por quebra aumenta 
com o passar dos anos, assim como o desgaste de todo e qualquer 
equipamento em uso.  
Não é possível garantir que um equipamento com mais de três anos de uso 
será tão eficiente quanto um equipamento novo ou com pouco tempo de 
uso. Sendo assim, não se pode colocar em risco o atendimento das 
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necessidades desta instituição e da urgência das análises feitas para o 
atendimento da população que depende de nossos serviços, sendo 
Coordenador da Rede Estadual de Laboratórios Públicos e Privados do 
Estado do Maranhão, os serviços solicitados objeto da presente licitação 
estão diretamente ligados ao atendimento de 182laboratórios públicos,15 
CTA’s e os demais privados para complementação de diagnóstico e ainda a 
vigilância epidemiológica dos agravos em todo o estado do Maranhão.  
Desta forma, restam-se mantidas as exigências a respeito do equipamento 
ainda estar em linha de fabricação com comprovação do fabricante, bem 
como ser equipamento com no máximo 03 (três) anos de uso. Uma vez que 
tais solicitações são lícitas, justificadas, abrangentes e não excludente das 
marcas existentes no mercado atual. 
 

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 MERCÚRIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO 

HOSPITALARES 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 

 


