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PROCESSO Nº 92.776/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 236/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº 92.776/2021 - EMSERH  
 

Impugnante: MS SERVICE SERVIÇOS LTDA 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, 

conservação e higienização, das áreas médico-hospitalares, externas e esquadrias com 

fornecimento de mão de obra qualificada, materiais, produtos saneantes, equipamentos e 

utensílios, para atender a necessidade da Unidade de Saúde Hospital de Cuidados Intensivos - 

HCI, administrado pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – Emserh. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposta pela empresa MS 

SERVICE SERVIÇOS LTDA devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face 

do edital da Licitação Eletrônica nº 236/2021 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 19/10/2021 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 11/10/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

08/10/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 



                                    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 2 de 6 

PROCESSO Nº 92.776/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

A empresa impugnante alega que não é razoável exigir a apresentação da ME, EPP 

ou MEI a ser subcontratada, bem como as documentações de habilitação, sob pena de restringir 

a competitividade do certame. Vejamos: 

 
1. O Edital da Licitação Eletrônica nº 236/2021 – CSL/EMSERH exige que as 
empresas que não forem enquadradas como Microempresa (ME) e Empresa de 

Pequeno Porte (EPP), deverão subcontratar no percentual de 10 a 30% do valor 
total estimado para o lote licitado. 2. Nesse sentido, o subitem 7.10, “d.1” do 

Edital, que versa sobre o conteúdo obrigatório da Proposta de Preços, exige que 

os Licitantes enviem as propostas de preços com a descrição dos serviços a serem 
subcontratados, percentual subcontratado e proposta de preços da empresa 

subcontratada: “d.1) Proposta de Preços da subcontratada com a descrição dos 
serviços, percentual subcontratado e valores para a limpeza da área externa do 

CENTRO DE HEMODIÁLISE, conforme modelo constante nos Anexos I-C, I-D e 

I-E deste edital, com indicação do preço unitário, mensal e anual do item, em 
algarismo e total da proposta, em algarismo e por extenso, em Real (R$), com 

no máximo 02 (dois) algarismos após a vírgula, sendo considerados fixo e 
irreajustável, já incluídos os lucros e todas as despesas incidentes, essenciais 

para a prestação dos serviços/fornecimento do objeto desta Licitação”. 3. Da 
mesma forma, o subitem 12.7.3 estabelece que: 12.7.3. No momento da 

Habilitação, a empresa licitante deverá apresentar, juntamente com a sua, a 

documentação da MEI / ME / EPP exigida no edital, inclusive a regularidade fiscal 
e trabalhista das MEI / ME / EPP subcontratados, sendo de sua responsabilidade 

a atualização da referida documentação durante a vigência contratual, sob pena 
de rescisão, conforme previsto no art. 8º, inciso III, da Lei Estadual nº 

10.403/2015. 12.7.3.1. A empresa licitante deverá apresentar da empresa 

indicada (MEI / ME / EPP) a ser subcontratada toda documentação de habilitação 
estabelecida item 12 do Edital, sendo que da qualificação técnica será exigida 

apenas comprovação proporcional aos serviços acessórios a ser prestado pela 
subcontratada. 4. Ocorre que, com todo o respeito, não se mostra razoável exigir 

que as empresas licitantes apresentem, antes mesmo do julgamento das 
propostas, a ME, EPP ou MEI a ser subcontratada. 5. Também não parece 

razoável exigir a apresentação de documentos referentes à subcontratada antes 

do encerramento da licitação e da celebração do contrato do qual derivará a 
subcontratação. 6. Isso porque as referidas exigências restringem a 

competividade do certame, na medida em que obriga as Licitantes a celebrarem 
contratos prévios à Licitação com ME, EPP ou MEI, o que onera sem necessidade 

as licitantes 7. Além disso, o art. 78 da Lei nº 13.303/2016 estabelece que a 

subcontratação é de responsabilidade da “contratada”, e não da “licitante”: “Art. 
72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou 
fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela empresa pública ou pela 

sociedade de economia mista, conforme previsto no edital do certame”. 8. Desse 
modo, a exigência de apresentação de preços e documentos de uma possível 

subcontratada restringe o caráter competitivo do certame, por se tratar de um 

evento futuro, que depende exclusivamente da efetiva contratação. 9. Pelo 
exposto, a Signatária requer seja retificado o edital, para que se exija a 

apresentação da empresa subcontratada (ME, EPP ou MEI), com a devida 
documentação de habilitação, apenas após a homologação da Licitação. 10. Em 

decorrência do acolhimento da impugnação, pede-se, ainda, a republicação do 

edital, com a reabertura do prazo para a apresentação de propostas, conforme 
determina o art. 21, §4º, da Lei nº 8.666/1993. 

 

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

É importante frisar que o legislador resguarda tratamento privilegiado à 

Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP em respeito ao princípio da isonomia. 

Isso porque, sob a perspectiva substancial, a isonomia exige o equilíbrio para sua perfeita 

aplicação. Com efeito, ME e EPP estão em desvantagem quando comparadas com grandes 

empresas já consolidadas no mercado. 

Sendo assim, o tratamento diferenciado está previsto, primeiramente na Constituição 

Federal, no Art. 170, IX, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Lei Estadual 

9.529/2011 e Lei Estadual nº 10.403/2015, criada com a finalidade de promover o 

desenvolvimento econômico das microempresas e empresas de pequeno porte. 

Em cumprimento ao mandamento constitucional, a Lei Complementar nº 123/2006 

instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que dentre 

outros temas, definiu o tratamento diferenciado às ME's, EPP's e MEI's nos certames licitatórios 

realizados pela Administração Pública, o qual foi trazido às contratações realizadas pelas 

empresas estatais conforme disposto no art. 28, § 1º da Lei Federal nº 13.303/2016, que 

assim dispõe: 

Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às 

empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia 
e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos 

integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem 
integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre 

tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as 

hipóteses previstas nos arts. 29 e 30. 
§ 1° Aplicam-se às licitações das empresas públicas e das sociedades de 

economia mista as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

O mesmo diploma legal estabelece ainda em seu art. 47, a necessidade de "ser 

concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento económico e social no âmbito 

municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 

tecnológico”. 

Ocorre que, mesmo havendo neste diploma legal o rol de benefícios aplicáveis nos 

termos do art. 48, o parágrafo único do art. 47 da própria LC 123/2006 concedeu aos Estados 

a possibilidade de estabelecer regulamentação própria quanto a aplicação do benefício, o que 

foi materializado, no âmbito do Estado do Maranhão, através da Lei Estadual nº 10.403/2015. 

A referida Lei também determina um tratamento diferenciado para as ME/EPP/MEI conforme 

seu artigo 1°: 

Art. 1º Fica instituído o "Programa de Compras Governamentais do Maranhão", 

por meio do qual fica regulamentada a concessão de tratamento diferenciado 
e simplificado para as Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP 

e Microempreendedores Individuais - MEI nas licitações públicas, no âmbito 

da Administração Pública Estadual, nos termos dos arts. 42 a 49 do Estatuto 
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Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006), e alterações trazidas pela Lei Complementar 
nº 147, de 07 de agosto de 2014 e, ainda, considerando o disposto nos arts. 

11 a 17 da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011, objetivando: 

 

No que diz respeito especificamente à regulamentação da matéria no âmbito da 

EMSERH, nos moldes do que dispõe o parágrafo único, do art. 47, da Lei Complementar 123/06 

retro citado, temos que a Lei Estadual 10.403/15 assim disciplina: 

 
Art. 7º Os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei deverão realizar processos 
licitatórios, cujos valores estimados sejam de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 

destinados exclusivamente à participação de Microempresas - ME, Empresas de 
Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI para as 

contratações dos bens e serviços. 

§ 1º Nos termos desta Lei, considerar-se-á que o valor de até R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) refere-se ao valor total estimado para a licitação, quando o 

certame tratar da aquisição de mesmo bem ou serviço. 
§ 2º Nos casos de processos licitatórios por bens ou serviços distintos considerar-

se-á, nos termos desta Lei, que o valor limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 
deve ser aferido por item ou lote. 

§ 3º Nas licitações destinadas exclusivamente à participação de Microempresas - 

ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI, 
de que trata o caput deste artigo, adotar-se-á preferencialmente o pregão 

presencial, devendo o ente licitante justificar a opção por outra modalidade. 
§ 4º Quando a licitação realizada para participação exclusiva de Microempresas 

- ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - 

MEI for deserta ou fracassada, o processo poderá ser repetido, não havendo a 
obrigatoriedade da participação exclusiva. 

Art. 8º Os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei deverão estabelecer nos 
instrumentos convocatórios a exigência de subcontratação de Microempresas - 

ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI, 
nas licitações para aquisição dos bens e serviços, determinando: 

I - o percentual de exigência de subcontratação considerando o valor total 

licitado; 
II - que as Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e 

Microempreendedores Individuais - MEI a serem subcontratadas deverão estar 
indicadas e qualificadas pelos licitantes com a descrição dos bens e serviços a 

serem fornecidos e seus respectivos valores; 

III - que, no momento da habilitação, a empresa licitante deverá apresentar, 
juntamente com a sua, a documentação das Microempresas - ME, Empresas de 

Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI exigida no edital, 
inclusive a regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de 

pequeno porte e microempreendedores individuais subcontratados, sendo de sua 

responsabilidade a atualização da referida documentação durante a vigência 
contratual, sob pena de rescisão, aplicando-se para regularização das eventuais 

pendências o prazo previsto no § 1º do art. 5º; 
IV - que a empresa contratada se compromete a substituir a subcontratada, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, 
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, 

notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo 

das sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituição, em que 
ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada; 

V - que caso seja comprovado que a empresa subcontratada deixe de honrar 
com seu compromisso contratual em decorrência de imperícia, negligência, má 

gestão ou em razão de outra prática danosa punida pela legislação aplicada à 
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matéria, a empresa, independente das demais sanções civis e criminais que se 

fizerem requeridas, será declarada inidônea e impedida de participar diretamente 
ou como subcontratada de outros certames licitatórios no âmbito da 

Administração Pública Estadual, nos termos da lei; 

VI - que a empresa contratada se responsabiliza pela padronização, 
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação; 

VII - que no contrato firmado com a licitante vencedora constará a empresa 
subcontratada vinculada aos serviços acessórios a ela destinados no edital, a qual 

responderá solidariamente pela parte que lhe couber. 

§ 1º Deverá constar do instrumento convocatório que a exigência de 
subcontratação não será aplicável quando o licitante for: 

I - Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e 
Microempreendedores Individuais - MEI; 

II - consórcio composto em sua totalidade por Microempresas - ME, Empresas de 

Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI respeitado o 
disposto no art. 33 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações; 

e 
III - consórcio composto parcialmente por Microempresas -ME, Empresas de 

Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI com participação 
igual ou superior ao percentual 

exigido de subcontratação. 

§ 2º É vedada a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, 
exceto quando o fornecimento estiver vinculado à prestação de serviços 

acessórios. 
§ 3º O disposto no inciso II do caput deste artigo deverá ser comprovado no 

momento da aceitabilidade da proposta, quando a modalidade de licitação for 

pregão, ou no momento da habilitação nas demais modalidades. 
§ 4º Não deverá ser exigida a subcontratação quando esta for inviável, não for 

vantajosa para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 
complexo do objeto a ser contratado, devendo essas ocorrências serem 

devidamente justificadas pelo licitante por meio de despacho fundamentado. 
§ 5º É vedada ao licitante a exigência no instrumento convocatório de 

subcontratação de itens ou parcelas determinadas ou de empresas específicas. 

§ 6º Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão 
destinados pelo Poder Público diretamente às Microempresas - ME, Empresas de 

Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI subcontratados. 
§ 7º A empresa contratada permanecerá diretamente responsável pela entrega 

do objeto especificado no respectivo edital licitatório, nos limites estabelecidos 

no ordenamento jurídico nacional, assegurando-se a ela o respectivo direito de 
regresso. 

Art. 9º Os órgãos e entidades contratantes deverão reservar cota de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de Microempresas - ME, 

Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI nas 
licitações para a aquisição dos bens e serviços divisíveis, desde que não importe 

em prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto. 

§ 1º O disposto neste artigo não impede a contratação das Microempresas - ME, 
Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI para 

a totalidade do objeto. 
§ 2º O instrumento convocatório deverá prever que, não havendo vencedor para 

a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou, 

diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço 
do primeiro colocado. 

§ 3º Se uma mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a 
contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre as cotas. 
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Superado o entendimento acerca do tratamento de ME/EPP nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06 e considerando as informações ora mencionadas no certame, sabe-se 

que no art. 8º, III, da norma estadual, define que “no momento da habilitação a licitante 

deverá apresentar, juntamente com a sua documentação, a documentação das 

Microempresa – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores 

exigida no edital, inclusive a regularidade fiscal e trabalhista (...)”, ou seja, a obrigação 

prevista no item 12.7.3 no edital, visa atender a legislação estadual que discute o tema, o qual 

não conflita com os dispositivos constantes da Lei Federal nº 13.303/16, considerando que não 

há hierarquia entre leis dos órgãos, visto que a Lei Complementar nº 123/06, concedeu aos 

estados a liberdade de disciplinar o benefícios as MEI/ME/EPP. 

Portanto, considerando os argumentos suscitados pela impugnante, entende-se que 

não merece prosperar face a ausência de amparo legal dos fundamentos expostos. 

 

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 MS SERVICE SERVIÇOS LTDA em razão a sua tempestividade, para no 

MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao pleito formulado, considerando que os argumentos 

invocados não suscitaram a necessidade de reforma do edital. 

Na oportunidade, informa-se que permanece inalterada as exigências do edital, bem 

como fica mantida para o dia 19/10/2021 a abertura da licitação eletrônica nº 236/2021. 

 

São Luís - MA, 08 de outubro 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 


