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PROCESSO Nº 17.237/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 128/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 17.237/2021 - EMSERH  

Impugnante: M. SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

Licitações - e nº 868641 

Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de grupo diesel gerador para o 

Hospital de Pedreiras/MA. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposta pela empresa M. 

SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI devidamente qualificado na 

peça inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 128/2021 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 está marcada para o dia 19/05/2021 às 

09h00min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica possa impugnar ou solicitar 
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esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe é até às 18h00min do dia 

12/05/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

12/05/2021, portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

Em síntese, a empresa impugnante alega que o edital não é claro ao mencionar qual 

a potência real do gerador, tendo em vista que há divergências entre o termo de referência, 

modelo de proposta de preços e contrato. Vejamos: 

 

*Anexo 1Termo de Referência, ITEM 04: DOS SERVIÇOS/DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS: Locação de grupo diesel gerador na potência de 500kva, carenagem 

silenciada, com quadro de transferência automática, em tensão trifásica 
380/220v, frequência 60hz, incluindo o cabeamento de potência, o transporte, a 

instalação e a desinstalação do gerador, para Fornecimento de energia em 

regime de emergência/standby para o Hospital de Pedreiras/Ma. 
*Anexo II - Modelo de Proposta de preços: Locação de grupo diesel Gerador na 

potência de 225kva, carenagem silenciada, com quadro de Transferência 
automática, em tensão trifásica 380/220v, frequência 60hz, incluindo o 

cabeamento de potência, o transporte, a instalação e a Desinstalação do gerador, 
para fornecimento de energia em regime de Emergência/standby para o Hospital 

de Pedreiras/MA. 

*Anexo IV - Minuta de Contrato: Locação de grupo diesef"'ge;ador na potência 
de 500kva, carenagem silenciada, com quadro de transferência automática, em 

tensão trifásica 380/220v, frequência 60hz, incluindo o cabeamento de potência, 
o transporte, a instalação e a desinstalação do gerador, para Fornecimento de 

energia em regime de emergência/standby para o Hospital de Pedreiras/MA. 

*Sr. Agente de Licitação as exigências estabelecidas nos itens acima destacado, 
se contradizem, visto que em um momento exige Potência de 500kva e em outro 

225 Kva. 
*Destarte solicitamos a Douta comissão e setor demandante defina, qual a 

Potência real do Grupo Motor gerador se é 500kva ou 225kva? 
*Até por quer dependendo da potência do Gerador, a mesma influencia direto 

no preço final do objeto licitado, sendo assim, é notório que ao definir a Potência 

GMG a Comissão terá que remarcar uma nova data para reabertura em 
conformidade com a Lei que diz "Art. 21, Parágrafo 4º da Lei 8666/93". 

 

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

impugnação para que o edital seja alterado totalmente. 

 

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.  

Considerando o questionamento suscitado pela empresa, é necessário informar que 

houve o equívoco na descrição do objeto constante do Anexo II – modelo de proposta de preços, 
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tendo em vista que consta no Anexo IV – contrato e Anexo II – termo de referência que o gerador 

deverá ter 500 KVA. 

Desta forma, considerando que o objeto pretendido pela administração é o gerador 

de 500 KVA e não o de 225 KVA, será feito a errata do Anexo II - modelo de proposta de preços. 

Portanto, diante do manifestado pela empresa impugnante, observou-se a 

necessidade de alteração do edital e as devidas modificações serão procedidas 

através de 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 M. SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, em razão 

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

Na oportunidade, permanecem inalteradas as demais cláusulas editalícias, no 

entanto, a nova data de abertura da Licitação Eletrônica nº 128/2020 será publicada nos meios 

oficiais. 

 

São Luís - MA, 21 de maio de 2021. 

 
Lauro César Costa 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Mat. 528 

 
 
De acordo: 
 
Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 
Mat. 7.327 


