
 

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

Proc. nº 36.590/2019 

Rub. ______________ 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 085/2019 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 36.590/2019 - EMSERH  
Licitações-e: 791921 
Impugnante: SINGULAR PATOLOGIA LTDA 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços laboratoriais no 
diagnóstico de exame citopatológico cervicovaginal/microflora para atender as necessidades 
do Hospital do Câncer do Maranhão Dr. Tarquínio Lopes Filho. 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

sócio administrador da empresa SINGULAR PATOLOGIA LTDA, Sr. Guilherme Alencar 
Medeiros, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos (fls. 170-170v), em face 
do edital da Licitação Eletrônica nº 085/2019 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 estava marcada para o dia 26/11/2019 às 
09h00min na plataforma Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) e o prazo para que qualquer 
pessoa pudesse impugnar o instrumento convocatório em epígrafe era até às 17h00min do 
dia 19/11/2019, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

19/11/2019, portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade do pedido. 
 

II – DAS RAZÕES  
 
A empresa impugnante solicita a anulação e exclusão do item 12.4.1. 

Qualificação Técnica – Operacional, alínea “i”: 
 

1) A anulação e exclusão do item 12.4.1. QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICAOPERACIONAL subitem “i) Apresentar comprovação de 
Certificação da Qualificação Nacional em Citopatologia (Qualicito), podendo 

http://www.licitacoes-e.com.br/


 

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 36.590/2019 

Rub. ______________ 

ser ela através da cópia do certificado autenticado ou publicação de Portaria 
do Ministério da Saúde no Diário Oficial da União (DOU), na qual tal 
documento deverá mencionar a licitante, como habilitada na Prestação 
deste serviço” do processo administrativo Nº 36.590/2019 – EMSERH. 
Justificativas: 
(i) de acordo com o “MANUAL DE USO DO SISTEMA DE APOIO À 
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS EM SAÚDE – SAIPS” de julho de 2015 a 
Certificação da Qualificação Nacional em Citopatologia (Qualicito) “Consiste 
na definição de padrões de qualidade e na avaliação da qualidade do exame 
citopatológico do colo do útero por meio do acompanhamento do 
desempenho dos laboratórios públicos e privados prestadores de serviços 
para o SUS.” Este requisito limitaria a concorrência à laboratórios que 
prestam, ou já prestaram, serviços ao SUS, impedindo a entrada de novos 
concorrentes, de modo a ferir princípios básicos da Administração Pública 
dispostos no caput art. 3º, tais como isonomia e igualdade entre as 
empresas interessadas em participar do certame. 
(ii) em outros processos licitatórios, cujo objeto é o mesmo, “exame 
citopatológico cervicovaginal/microflora” como o Processo Administrativo nº 
1344/2019-SEMSA/PMS da Prefeitura Municipal de Santana, Amapá, o 
PREGÃO PRESENCIAL SESC nº. 18/0005-PG do Serviço Social do 
Comércio - Departamento Regional do Sesc Tocantins e o EDITAL DE 
CHAMAMENTO N. º 029/2018 da Secretaria de Estado da Saúde do Estado 
do Paraná (editais em anexo) não colocam como qualificação técnica-
operacional a comprovação de Certificação da Qualificação Nacional em 
Citopatologia (Qualicito). Assim, a ausência deste requisito possibilita a 
participação de mais concorrentes ao processo licitatório, melhor será a 
conclusão deste com a melhor satisfação do princípio da primazia do 
interesse público; 

 
Por conseguinte, solicitou a adição da obrigatoriedade de emissão de laudos 

citopatológicos positivos por médico patologista, no item 12.4.1 Qualificação Técnica - 
Operacional: 
 

2) A adição, dentro do item 12.4.1. QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICAOPERACIONAL da obrigatoriedade de emissão de laudos 
citopatológicos positivos por médico patologista. 
Justificativas: 
 
(i) De acordo com a RESOLUÇÃO CFM Nº 2.169/2017 do Conselho Federal 
de Medicina, artigo 12, publicada no D.O.U. de 15 de dezembro de 2017, 
Seção I, p.272-4, “É vedado ao médico adotar condutas terapêuticas 
baseadas em laudos citopatológicos positivos emitidos por outros 
profissionais que não por médicos citopatologistas ou patologistas.”. 
 

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 

especializada na prestação de serviços laboratoriais no diagnóstico de exame citopatológico 
cervicovaginal/microflora para atender as necessidades do Hospital do Câncer do Maranhão 
Dr. Tarquínio Lopes Filho.  

 
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 



 

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 36.590/2019 

Rub. ______________ 

fundamenta na manifestação do referido setor. 
 
Por sua vez, o setor requisitante julgou improcedente o pedido que solicita 

a exclusão da alínea “i” do item 12.4.1. Qualificação Técnica-Operacional, com base 
nos seguintes argumentos: 
 

- Resposta 1: Segundo a Portaria N° 613/GM/MS (03/03/2017) que altera a 
Portaria Nº 3.388/GM/MS (30/12/2013), que trata da Qualificação 
Nacional em Citopatologia na prevenção do Câncer do Colo do Útero 
(QualiCito), essencialmente em seu Artigo 36-A, onde determina que os 
Laboratórios de Citopatologia que não se habilitarem até a data de 29 de 
Dezembro de 2017, como Tipo I, não poderão registrar o procedimento 
“EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO VAGINAL / MICROFLORA”, sendo 
automaticamente desligados do SAI-SUS a partir de 2 de janeiro de 2018. 
A Portaria N° 3.388/GM/MS em seu Artigo 2° já especifica que a QualiCito 
consiste na definição de padrões de qualidade e na avaliação da qualidade 
do Exame Citopatológico do Colo do Útero por meio do acompanhamento, 
pelos Gestores do SUS, do Desempenho dos Laboratórios Públicos e 
Privados prestadores de Serviços para o SUS. 
Desse modo, Considerando que o HOSPITAL DO CÂNCER DO 
MARANHÃO DR. TARQUÍNIO LOPES FILHO é o Hospital Público de 
Referência no Tratamento de Câncer no Estado do Maranhão, baseado 
todos os seus procedimentos nos princípios do SUS, devem os Laboratórios 
Privados que pretendem prestar serviços ao Sistema Único de Saúde seguir 
a legislação específica vigente. 

 

Acerca da solicitação da adição da obrigatoriedade de emissão de laudos 
citopatológicos positivos por médico patologista, a Diretoria Clínica também se manifestou 
de forma contrária a procedência do pedido. Vejamos: 
 

Resposta 2: De acordo com Resolução N° 536 (25/08/2010) do Conselho 
Federal de Farmácia (CFF) que dá nova redação aos Artigos 2°, 3°, 4° e 5° 
da Resolução/CFF Nº 401 de 20 de Novembro de 2003, na qual em seu 
Artigo 3° diz que “o farmacêutico especialista em Citopatologia ou 
Citologia Clínica é legalmente habilitado para emitir Laudos 
Citopatológicos de qualquer amostra biológica”, e em Parágrafo único 
do mesmo Artigo informa que “É facultado ao farmacêutico especialista 
em Citopatologia ou Citologia Clínica emitir sugestões de caráter 
técnico-científico em seus laudos citopatológicos”. 
Ainda nesse sentido, cita-se o Processo N° 2008.34.00.035483-9 que 
tramita na 3ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, onde determina 
em sentença: “QUE O RÉU, CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 
ABSTENHA-SE DE PROIBIR A ACEITAÇÃO DE LAUDOS REALIZADOS 
POR PROFISSIONAL FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO, BEM COMO SE 
ABSTENHA DE NÃO RECONHECER E/OU NÃO ACEITAR EXAMES DE 
ANÁLISES CLÍNICAS ASSINADOS E/OU SOB RESPONSABILIDADE DE 
FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO, E DIVULGAR QUAISQUER DESSAS 
RESTRIÇÕES”. Assim, O Conselho Federal de Medicina (CFM) deve se 
abster de impor restrição à atuação do farmacêutico na citologia clínica. 
Essa é a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em 
processo com trânsito em julgado em 10/04/2019, sem possibilidade de 
recurso. 

 

Desta forma, com fulcro na manifestação da Diretoria Clínica, setor que 
detém a expertise e competência necessária para se manifestar acerca dos assuntos 
eminentemente técnicos, CONCLUI-SE QUE OS PEDIDOS INVOCADOS PELA 
IMPUGNANTE SÃO IMPROCEDENTES. 
 
IV – CONCLUSÃO 
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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 SINGULAR PATOLOGIA 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 Eletrônica nº 085/2019, no entanto a data da sessão pública 
eletrônica fica alterada para o dia 19/12/2019 às 09h00min no sistema Licitações-e. 
 

                                                            São Luís - MA, 25 de novembro 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 


