
                                    EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
                                                 COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

 

Av. Borborema, Nº 25 - Q 16 - Calhau CEP: 65.071-360, São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 | CNPJ: 18.519.709/0001-63 
Página 1 de 4 

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: H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI 
 

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 H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI 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 
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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 

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 há erro na planilha de manutenção 
preventiva e erro no item 1.6 – CPU-37, dos lotes 01, 02 e 03. Vejamos 

 

(...) 

Desta forma, realizando uma análise da pesquisa de preços 
apresentada no edital torna-se claro que foram utilizados como 

preço de referência contratos com órgãos públicos realizados 
no ano passado, e ainda, como característica fundamental e 

mais importante, não foram cotados itens com a realidade de 

preços em mercado com o Estado do Maranhão 
(...) 

Nesse sentido, analisando por alto um item, a variação de 
preços tem até R$ 887,00 (oitocentos e oitenta e sete reais) de 

diferença, que ocorre o risco de inexequibilidade de proposta 
ou negativa na contratação. O preço difere-se e muito, a 

estimativa de preços apresentada pela Administração Pública 

deve corresponder a uma contraprestação justa e razoável, de 
forma a cobrir os custos e permitir que o contratado aufira 

algum lucro. Tal estimativa de preços é impraticável no 
mercado, pois sequer cobre os custos para a manutenção do 

serviço. Assim, o valor estimado para a prestação do serviço 

licitado supracitado, apresenta indícios de inexequibilidade, 
pois não é suficiente sequer para cobrir os custos do serviço, 

como o salário, os encargos incidentes sobre os salários, os 
insumos, taxa administrativa, lucros e tributos. Portanto, a 

ilegalidade da estimada pesquisa de preços constitui-se em 
vício insanável de origem, ficando o edital nulo de pleno direito 

e seus frutos sem efeito, tornando-o não abjudicável ainda que 

seja mantido o certame nas atuais condições. O valor não 
representa a realidade do mercado e corresponde a um valor 

abaixo do praticado pelas empresas que atuam nesse setor. 
Consoante já afirmado, a Lei n. 8.666/93 prevê em seu art. 48, 

inciso II, a necessidade de aferição de preços exequíveis 

durante o processo licitatório. A administração deve se 
assegurar de que as propostas apresentadas sejam viáveis e, 

para tanto, deve certificar o preço por meio de documentos que 
comprovem que os custos envolvidos são coerentes com os 
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preços de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato. Logo, 

sendo um valor insuficiente para cobrir os custos do serviço e 
em clara desconformidade com os preços usualmente 

praticados no mercado, esse valor inviabilizará a contratação 

por preço justo e razoável. Nesse sentido, a lição de Marçal 
Justen Filho: “Ressalte-se que o preço máximo fixado pode ser 

objeto de questionamento por parte dos licitantes, na medida 
em que se caracterize como inexequível. Fixar preço máximo 

não é a via para a Administração inviabilizar contratação por 
preço justo. Quando a Administração apurar certo valor como 

sendo o máximo admissível e produzir redução que tornar 

inviável a execução do contrato, caracterizar-se-á desvio de 
poder.” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 11º Edição, 2005, Ed. Dialética, pág. 393). 
Após analise na planilha de manutenção preventida orçada pela 

Administração, observamos o erro de cálculo do item 1.6 CPU-

37 - lote 01, lote 02 e lote 03, sendo que o valor unitário correto 
com BDI é e não o apresentado pela administração no valor de 

nos , alterando o valor substancial de cada lote para mais. 
Ante o exposto, viemos por meio deste requerer que seja 

suspenso o edital, para a realização de nova pesquisa de 
preços, seja por solicitação por e-mail, ou por pesquisa na 

internet ou com empresas locais a fim de obter valores justos 

para a obtenção da média dos valores de referência, conforme 
comprovado acima os valores de mercado e , seja alterado o 

item 1.6 CPU-37 dos lotes 01,02 e 03 para o valor que é correto 
R$ 292,43 (duzentos e noventa e dois reais e quarenta e três 

centavos) 

 
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 H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI. Observemos: 

 
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 
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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 H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - 
EIRELI 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/

