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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
Referência: Licitação Eletrônica nº 003/2020 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 110.257/2019 - EMSERH  

Impugnante: O.F.F.J. COMÉRCIO LTDA 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais médicos hospitalares do 

tipo sonda e cânula, visando atender as necessidades da Empresa Maranhense de Serviços 

Hospitalares – EMSERH, em consonância com as especificações, quantitativos e condições 

neste Edital e Termo de Referência – Anexo. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela empresa 

O.F.F.J. COMÉRCIO LTDA devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos (fls. 

275-276), em face do edital da Licitação Eletrônica nº 003/2020 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 

Dessa forma, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH no 

§3º do art. 65 assim disciplinou: 

 
Art. 65. (omissis) 
§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. 
 

No mesmo sentido, dispõe o subitem 5.1 do instrumento convocatório 

impugnado, senão vejamos:  

 
5.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar ou 
solicitar esclarecimentos ao Edital de licitação, por irregularidade, 
protocolizando 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 úteis antes da realização da sessão. 
 

A data de abertura da sessão pública estava marcada para o dia 21/01/2020 às 

09h00min e o prazo para que qualquer pessoa possa impugnar ou solicitar esclarecimento 

referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até às 18h00min do dia 14/01/2020, 

horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 
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Todavia, ressalta-se que a licitação foi remarcada para o dia 05/02/2020, e 

tendo em vista que a impugnação foi interposta no dia 24/01/2020, portanto, no prazo 

legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido e o mérito será apreciado. 

 

II – DAS RAZÕES 

 

A empresa impugnante alega que a exigência constante do item 12.4.1, alínea 

“e” do edital é ilegal, considerando que o responsável técnico deve ser registrado no 

Conselho de Enfermagem. Vejamos: 

 
Em relação a essa exigência disposta na alínea e) do item 12.4.1, cabe 
destacar que o objeto não é de aquisição de quaisquer tipos de 
medicamentos - o que ensejaria o profissional devidamente registrado como 
Responsável Técnico - e sim de produto médico-hospitalar. 
Nesse sentido, conforme preconizam as normas da Lei 7.498/80 e 
Resoluções COFEN 509/16, que diz sobre o fornecimento de medicamento 
ou serviços de enfermagem, a exigência legal é de Responsável Técnico 
devidamente registrado no Conselho de Enfermagem. Desta forma, deve 
ser afastada do edital, a exigência incompatível com o objeto licitado pela 
Administração nos termos dispostos na lei. 
Requer-se, portanto, que seja alterada tal exigência para a conformidade 
com o regramento legal relacionada à aquisição de produto médico-
hospitalar. 
 

Ante o exposto, a impugnante requer que seja conhecida e acolhida a presente 

impugnação para que os apontamentos feitos sejam sanados. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

 

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

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

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

fornecimento de materiais médicos hospitalares do tipo sonda e cânula, visando atender as 

necessidades da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, em 

consonância com as especificações, quantitativos e condições neste Edital e Termo de 

Referência – Anexo. 

Cumpre-nos destacar que em razão da natureza do objeto, os autos foram 

remetidos ao setor requisitante, Gerência de Gestão Hospitalar, o qual possui conhecimento 

técnico a respeito do objeto a ser adquirido. Logo, a decisão aqui proferida se 

fundamenta na manifestação do referido setor. 

Nesse sentido, o referido setor, em documento colacionado às fls. 278, 

manteve as exigências constantes do Termo de Referência, que tratam da 

comprovação da aptidão técnica. Vejamos: 
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Considerando o Despacho da CSL, acerca da Licitação Eletrônica Nº 
003/2020, solicitamos que sejam mantidas as exigências do Termo de 
Referência que trata da comprovação de aptidão técnica. 
 

Portanto, com base na manifestação prolatada pela Gerência de Gestão 

Hospitalar e considerando que o item 12.4.1 do edital traz exigências além do 

estabelecido no Termo de Referência, o pedido feito pela impugnante é 

PROCEDENTE, ao passo que as alterações serão promovidas por Errata a ser 

publicada no sitio 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 

impugnação apresentada pela empresa O.F.F.J. COMÉRCIO LTDA, em razão a sua 

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

Na oportunidade, comunico que permanecem inalteradas as demais 

condições editalícias da Licitação Eletrônica nº 003/2020, bem como a nova data de 

abertura será publicada nos meios oficiais e no sitio eletrônico da EMSERH. 

 

 
São Luís - MA, 29 de janeiro de 2020. 

 
 
 

Lauro César Costa 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 528 

 
 
 
De acordo: 
 
Igor Manoel Sousa Rocha 
Presidente Substituto da CSL/EMSERH 
Mat. 515

 


