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PROCESSO Nº 124.799/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 235/2021 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº 124.799/2021 - EMSERH  
 

Impugnante: DL EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 
 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, sob demanda, nos Sistemas de Iluminação de 
Emergência, Alarme de Incêndio, Dispositivos Fixos de Segurança Contra Incêndio, 
SPDA, Sinalização de Emergência do Sistema de Proteção e Combate a incêndios nas 
unidades administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 
EMSERH. 
 

I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposta pela empresa 
DL EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA devidamente qualificado 
na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 
235/2021 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 
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03 (três) dias úteis antes da realização da sessão. 
 

A data de abertura da sessão eletrônica estava marcada para o dia 
24/09/2021 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 17/09/2021, horário em que se 
encerra o expediente da EMSERH. 

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

dia 17/09/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE 
do pedido. 
 

II – DAS RAZÕES 
 

A empresa impugnante alega que o edital publicado contém vícios que 
prejudicam a viabilidade de execução, considerando que as planilhas não contemplam 
os valores atualizados de mercado, além do erro contido no item 1.6 – CPU-37, dos 
lotes 01 e 02. Vejamos 

 

II – Resultado da análise do edital 04. A publicação do Edital 
licitação eletrônica nº235.2021 datado de abertura 
24/09/2021, após análise da licitante observou-se que a 
planilha orçamentária contém erros que a afetam a viabilidade 
de execução. Dessa forma, o edital contém vícios que o 
maculam e prejudicam o perfeito ordenamento licitatório, 
cabendo ao ente público o ato vinculado e oportuno para 
correções do certame licitatório. III - Mérito 05. É mister 
observar que, no art. 40, § 2°, 11 da lei 8.666/93 , exige-se 
que o edital traga em anexo "orçamento estimado em planilha 
de quantitativos e preços unitário de acordo com os insumos, 
materiais, serviços e pessoal que serão necessários à perfeita 
execução do contrato, observando sempre os valores de 
mercado e as disposições para a sua elaboração. Destarte, as 
planilhas orçamentárias contidas no edital de licitação de nº 
235.2021 - EMSERH , contradizem às normas Editalicias, 
ferindo os dispositivos legais, quando deixa de contemplar em 
sua planilha valores atualizados de mercado. Além dos preços 
unitários orçados por essa administração que estão bem 
abaixo do mercado, a planilha de manutenção preventiva está 
incorreta no item 1.6 - CPU-37, dos lotes 01, 02 e 03. 
Contudo, a administração pode adequar o procedimento 
licitatório às peculiaridades que lhe caracterizam, 
suspendendo ou anulando o presente edital para que seja 
realizada as devidas correções, sanando os erros e vícios para 
uma nova republicação. Ficou patente o vicio deste edital, 
onde se faz necessário uma reformulação do orçamento de 
modo a sanar essas irregularidades orçamentárias evitando 
assim necessidades de futuros aditamentos de obra e atrasos 
na execução. Mediante aos fatos expostos acima, em que 
órgão oferece aos concorrentes em que o vencedor do 
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certame licitatório assinará um contrato para a execução do 
objeto contratual, onde arcará com a compra dos materiais 
com preços muito superiores aos constantes no orçamento. 
Fato é que o edital e a lei consagram a hipótese comentada, 
para garantir à licitação a segurança necessária para 
preservar a competitividade e segurança necessária contra a 
ocorrência de dúvidas e danos. Pois o artigo 48 da lei 
8.666/93 preceitua que serão desclassificadas as propostas 
“com valor global superior ao limite estabelecido pela planilha 
de referência ou com preços manifestamente inexequíveis”, 
que são aqueles que não condizem com a realidade, e que, 
por isso mesmo, não podem ser executados de forma idônea. 
Nessa linha de raciocínio, o instrumento convocatório obriga 
os participantes a apresentarem propostas que 
manifestamente inexequíveis, na medida em que estabelece 
preços unitários com erros e falta de insumos para a perfeita 
realização dos serviços. O princípio consagrado e esculpido na 
lei 8.666/93, com suas alterações, diz respeito à 
"VINCULAÇÃO AO EDITAL" , estatuído no art.3° do referido 
diploma Legal. Deve-se manter inalterados todos os 
pressupostos indispensáveis para a verificação da solidez, 
garantias e segurança do procedimento. Ante o exposto, na 
salvaguarda dos seus interesses, como assim desincumbindo-
se do dever legal de pugnar pela observância da estrita 
legalidade, a impugnante pede e espera seja a presente 
recebida e conhecida afastando-se do texto do edital as retro 
apontada ilegalidades, atualizando a base de referência da 
planilha orçamentária de referência, corrigindo as eventuais 
falha no valor do item1.6 CPU-37, LOTES 01, 02 E 03, e custos 
estimados na composição de custos de modo equivocado da 
planilha , restaurando-se , com isso o império da lei e do 
estado Democrático de Direito 
 

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

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 
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. 
 
Em razão da natureza do objeto, os autos foram remetidos ao setor 

requisitante, Gerência de Engenharia e Manutenção, o qual possui conhecimento 
técnico a respeito do objeto a ser adquirido. Assim, a decisão aqui proferida se 
fundamenta na manifestação do referido setor. 

 
A Gerência de Engenharia e Manutenção, através do Despacho 

Administrativo colacionado às fls. 278, esclareceu os questionamentos suscitados pela 
empresa DL EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Observemos: 
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1 – Com relação aos valores das planilhas orçamentárias, as 
planilhas de referência SINAPI, ORSE e SEINFRA são as 
ferramentas pela qual a Administração Pública definem os 
valores dos insumos e serviços necessários às obras e serviços 
de engenharia. 
2 – Com relação à correção do valor do item 1.6, acatado. A 
planilha orçamentária foi corrigida (fls. 270-277). 
Oportunamente, solicitamos a mudança do critério de 
julgamento da licitação de menor preço para MAIOR 
DESCONTO LINEAR. 
 

Ademais, considerando a manifestação da Gerência de 
Engenharia e Manutenção, houve a necessidade de modificação do edital, 
com a correção do valor referente ao item 1.6, assim como a juntada de 
planilha orçamentária corrigida. 

 
Desta forma, ressalta-se que as mudanças serão procedidas 

através de novo edital a ser publicado no sítio eletrônico da EMSERH, bem 
como a nova data de abertura será publicada nos meios oficiais. 
 
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 DL EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA em razão a sua tempestividade, para no MÉRITO, DAR 
PROVIMENTO ao pleito formulado, considerando que os argumentos invocados 
suscitaram a necessidade de reforma do edital. 

 
Na oportunidade, informa-se que será publicado a ERRATA 002 e os 

novos Anexos III - Planilha Orçamentária e Anexo IV – CPU-Composição de 
Preços Unitários no sítio eletrônico da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br) e no 
portal www.licitacoes-e.com.br. Por fim, a nova data de abertura do certame será 
publicada nos meios oficiais. 

 
São Luís - MA, 24 de setembro 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.licitacoes-e.com.br/

