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PROCESSO Nº 109.593/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 129/2021 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 109.593/2020 - EMSERH  
 

Impugnante: R.A. DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
e operação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), incluindo apresentação de laudo 
de análise, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, 
materiais e maquinário necessário para a execução dos serviços. 
 

I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposta pela 
empresa R.A. DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME devidamente qualificado na peça 
inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 129/2021 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 eletrônica estava marcada para o dia 
09/06/2021 às 08h30min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica 
pudesse impugnar ou solicitar esclarecimento referente ao instrumento convocatório em 
epígrafe era até às 18h00min do dia 1º/06/2021, horário em que se encerra o 
expediente da EMSERH. 

 

Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi interposta às 
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13h21minm do dia 1º/06/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a 
TEMPESTIVIDADE do pedido. 
 

II – DAS RAZÕES 
 

A empresa impugnante alega que houve duplicidade na exigência de 
apresentação de químico e sanitarista para cumprir o objeto da licitação. Observemos: 

 

“– DA HABILITAÇÃO ----------------------------------------------- PAG 13 
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. 
a) Os Atestado(s) e/ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica, em 

nome da MATRIZ ou FILIAL da empresa licitante, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 

licitante forneceu ou fornece materiais compatíveis com o objeto 

desta Licitação. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado 

do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo 

ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, 

procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa 

indicação de seu nome completo e cargo/função. 

b) Atestado de Capacidade Técnica do responsável técnico 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que executou ou está executando atividade 

pertinente e compatível com o objeto da presente licitação; 

c) Declaração de visita técnica ou declaração de dispensa de visita 

técnica (ANEXOS II e III); 

d) Certidão de Registro da empresa junto ao CRQ/CREA; 

e) Certidão de Registro do profissional responsável da proponente 

junto ao CRQ/CREA. 

f) A CONTRATADA, deverá possuir, em seu quadro, profissional (is) 

de nível superior tais como: Engenheiro Sanitarista ou Engenheiro 

Ambiental, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica 

devidamente registrado no órgão competente comprovando 

experiência na prestação dos serviços objetos deste Termo. A 

comprovação do vínculo empregatício do responsável técnico com a 

contratada poderá ser efetuada por intermédio do Contrato Social, 

se sócio, da Carteira de Trabalho, do Contrato de Prestação de 

Serviço ou da Ficha de Registro de Empregado. 

Razões e fundamentos. 
Temos que, tanto o químico como o sanitarista possuem seus 

registros junto ao mesmo Conselho, no caso o CRQ – Conselho 
Regional de Químicos. 

Para tanto, já se depreende que os mesmos no exercício de suas 
funções possuem características de trabalho consonantes e não 
discordantes. 
Onde o Químico executa a missão, elabora os processos químicos 
dos tratamentos anaeróbios, tratamento químico propriamente dito, 
do controle químico. 
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O sanitarista vai mais para o meio ambiente, os impactos ao meio 
ambiente, qual o tratamento que deve ser adequado para o residual 
do efluente. 

Porém que quando você se adequa aos parâmetros químicos da 
legislação, fica um efluente adequado para o meio ambiente, não 
gerando qualquer impacto ao ambiente onde se encontra instalada 
a estação. 

Desta forma, não há motivos e nem fundamentos para que seja 
exigido para a realização deste serviço objeto da licitação a 
apresentação de, químico e sanitarista, pois pelas regras contidas e 
o dia a dia dos serviços a serem executados na Estação de Efluentes, 
não há necessidade de se termos OBRIGATORIAMENTE os dois 
profissionais, visto que por si só eles exercem trabalhos similares e 
completivos. 

Entendemos que seria pela opção de ter um ou outro. 
Indo mais além de que, em razão de termos um químico com 
capacidade técnica, onde o que possuímos em nossos quadros da 
empresa, é um profissional técnico, reconhecido pelo Conselho e 
inclusive no CRQ do nosso químico tem a demonstração de que o 
mesmo é especificamente técnico, o qual tem capacidade plena para 
realizar o trabalho necessário para esse tipo de certame se viermos 
a ser vencedores do pregão eletrônico. 

Visando comprovar o fato, fizemos a juntada do CRQ do nosso 
Químico e responsável pelos nossos serviços em ETE’s. 

Pelo exposto, diante dos argumentos e fundamentos 
apresentados, IMPUGNAMOS a duplicidade na exigência de 
apresentação de químico e sanitarista para cumprir com o objeto da 
licitação objeto do pregão especificado acima. 

Ao que requer por sua alteração e reformulação da dita 
alteração, visando conferir aos licitantes condições ideais de 
participação sem que haja necessidade de contratação de 
profissionais diversos para realizar o mesmo serviço que os que já 
possuímos contratado realizam.” 
 

Ante o exposto, a impugnante requer que seja conhecida e acolhida a 
presente impugnação para que o edital seja alterado. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 

O presente certame tem como objeto contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços Contínuos de Nutrição e Alimentação Hospitalar, 
visando fornecimento de dietas gerais e especificas destinadas à pacientes (adultos e 
infantis) e acompanhantes legalmente instituídos (Lei Federal n.º 8.069 de 13/07/90 e 
Lei Federal n.º 10.741, de 01/10/03, além de refeições para funcionários autorizados 
das unidades de saúde, assegurando uma alimentação balanceada e em condições 
higiênico-sanitárias adequadas, englobando a operacionalização e desenvolvimento de 
todas as atividades de produção, distribuição, administrativas, para atender as 
necessidades das unidades hospitalares administradas pela EMSERH, conforme descrita: 
Hospital de Santa Luzia do Paruá. 

 

Ressalta-se que o presente edital está regido pelas 
disposições da Lei nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da EMSERH. 
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Inicialmente, sabe-se que nos termos do inciso XXI, do art. 37, da 
Constituição Federal, é necessário a administração pública, ao proceder nos processos 
de contratações deve se exigir somente as “exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.  

 

Desta forma, entende-se que as exigências de qualificação técnica 
devem restringir-se ao mínimo necessário, a fim de possibilitar que a Administração 
certifique que o contratado tenha a expertise para execução do objeto de forma 
satisfatória, portanto, não é possível estabelecer características que ultrapassem o 
indispensável sob pena de frustrar o certame. 

 

A empresa impugnante alega que há duplicidade na apresentação do 
químico e sanitarista, no entanto, não merece prosperar os argumentos, tendo em vista 
que houve modificação da qualificação técnica prevista no edital através da Errata nº 
001, datada de 13/05/2021, publicada no sítio eletrônico da www.emserh.ma.gov.br e 
no portal www.licitações-e.com.br, onde consta quais profissionais o licitante deverá 
apresentar nos documentos de habilitação. 

 

Na oportunidade, informamos que não houve a juntada do 
CRQ do químico responsável pela empresa, conforme informado na 
impugnação.  

 

Portanto, considerando os argumentos invocados pelo 
impugnante, o pedido NÃO será acatado. 

 

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 R.A. DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME em 
razão a sua tempestividade, para no MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao pleito 
formulado. 

 

Na oportunidade, informamos que permanecem inalteradas as 
cláusulas editalícias, bem como a data de abertura do certame. 

 
São Luís - MA, 1º de junho de 2021. 

 
 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 536 
 
 
 
De acordo: 

Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 

Mat. 7.327 

http://www.emserh.ma.gov.br/
http://www.licitações-e.com.br/

