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PROCESSO Nº 160.250/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 345/2021 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 160.250/2021 - EMSERH  
 

Impugnante: SERVFAZ – SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA 
Licitações - e nº 901249 
 

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 à necessidade da unidade de saúde 
hospital da ilha, administrados pela empresa maranhense de serviços hospitalares – 
Emserh. 
 

I – DA ADMISSIBILIDADE  
 
Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposta pela empresa 

SERVFAZ – SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA devidamente qualificado na peça 
inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 345/2021 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 pública está marcada para o dia 11/11/2021 

às 15h30min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica possa impugnar ou 
solicitar esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe é até às 
18h00min do dia 04/11/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

01/11/2021, portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade do pedido. 
 
II – DAS RAZÕES 
 

Em apertada síntese, a empresa impugnante afirma que o edital não prevê 
a repactuação e que a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista no edital 
está divergente da Convenção Coletiva do Trabalhador, e que o preço estimado do 
certame não prevê o custo com a limpeza do reservatório. Vejamos: 

 

01. DA REPACTUAÇÃO Após analisar o edital e seus anexos, 
verifica-se a inexistência de previsão de repactuação, instituto de 
grande importância para a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro da contratação de serviços contínuos com dedicação 
exclusiva de mão de obra. Percebe-se que a minuta do contrato, 
até prevê o rejuste do valor contratato, porém com base em 
indíces e não considerando a alteração dos valores do piso 
salarial e benefícios regulamentos por Convenção Coletiva de 
Trabalho. Entretanto, o certame em análise tem por escopo 
serviços de caráter continuado, com dedicação exclusiva de mão 
de obra, os quais os valores que compõem a planilha de custo e 
formação de preços sofrem alteração anual, em especial, em 
decorrência do reajuste do piso salarial dos postos de serviços, 
por meio de Convenção Coletiva de Trabalho. Ano a ano, há 
alteração também do valor do vale alimentação, plano de saúde, 
como também o valor do vale transporte por Decreto municipal. 
O reequilíbrio econômico e financeiro das contratações públicas 
está previsto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal do 
Brasil, ao prevê a manutenção das condições efetivas da 
proposta: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
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econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. E havendo a variação dos custos da planilha de 
formação de preços tendo em vista evento certo – a 
homologação de Convenção Coletiva anual, existe a necessidade 
da repactuação contratual, pois caso contrário, haverá uma 
relação contratual desequilibrada, como uma das partes se 
locupletando indevidamente. A repactuação é um instrumento 
de recomposição do equilíbrio das equação econômicofinanceiro 
contratual, aplicada aos contratos administrativos de prestação 
de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, mediante 
a avaliação analítica da variação dos custos integrantes da 
planilha de formação de preços. Ressalta-se que, a Instrução 
Normativa n.º 05/2017, do MPOG, aplicável aos órgãos 
integrantes do SISG, elenca na Subseção VI, artigos 53 a 61, a 
repactuação como espécie de reajustamento de preços nas 
contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva 
de mão de obra, devendo constar no ato convocatório e na 
minuta do contrato os critérios que deverão ser seguidos. E 
quanto ao lapso temporal para a concessão da repactuação do 
valor contratado, os art. 55 e 56, da IN 05/2017, prevêm o 
seguinte: Art. 55. O interregno mínimo de um ano para a 
primeira repactuação será contado a partir: I - da data limite 
para apresentação das propostas constante do ato convocatório, 
em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes 
do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos 
necessários à execução do serviço; ou II - da data do Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente vigente 
à época da apresentação da proposta quando a variação dos 
custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às 
datas-bases destes instrumentos. Art. 56. Nas repactuações 
subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da 
data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação. 
Portanto, é imprescindível, para a manutenção do equilíbrio das 
obrigações contratuais, a previsão de cláusula regulamentando 
a repactuação do valor contratual, motivo o qual, IMPUGNASE o 
edital com o escopo de acrescentar à minuta do contrato a 
previsão da repactuação como também forma de reajuste do 
contrato. 02. DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE O subitem 8.18, do Termo de Referência, 
dispõe que o adicional de insalubridade estará incidente sobre o 
salário mínimo: 8.81. O Percentual de insalubridade a ser 
adotado será de acordo com a NR15 Atividades e Operações 
Insalubres que assegura ao trabalhador a percepção de 
adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, 
equivalente: 40% (quarenta por cento), para insalubridade de 
grau máximo (auxiliar de limpeza) e 20% (vinte por cento) para 
insalubridade de grau médio (encarregado) 
Entretanto, apesar CLT, no art. 192, prevê que a base de cálculo 
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para o cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo, 
a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria MA000027/2021 
regulamenta base de cálculo diversa: CLÁUSULA OITAVA - 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: - Na hipótese de existência de 
insalubridade, devidamente comprovada através de perícia 
técnica, aplicar-se-á sobre o salário percebido pelos 
trabalhadores do setor de limpeza e conservação, o percentual 
adicional devido, de acordo com os ditames da legislação 
vigente. Assim, conforme a Cláusula Oitava da CCT da categoria, 
o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário 
recebido pelo empregado beneficiado, que nem sempre irá 
coincidir com o valor do salário mínimo. Atenta-se que, o art. 
611-A, da CLT, dispõe que a convenção coletiva de trabalho tem 
prevalência sobre a lei, sendo possível o instrumento coletivo 
alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade. Assim, 
IMPUGNA-SE o subitem 8.18, do Termo de Referência, cabendo 
a retificação da base de cálculo do adicional de insalubridade, 
passando à constar “salário percebido pelo trabalhador”. 03. DA 
LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA O subitem 3.1.7, do Anexo I-B, do 
Termo de Referência, prevê como serviço a ser executado pela 
empresa contratada a lavagem das caixas d’água, removendo a 
lama depositada e desinfetá-la, com a periodicidade anual. Sabe-
se que a limpeza de caixa d’água, por ser reservatório de água, 
requer procedimentos especiais com vistas a não causar 
problemas posteriores à saúde dos usuários, devendo assim 
atender à requisitos específicos, não podendo ser realizada por 
qualquer profissional. Além disso, o processo de desinfecção 
deve seguir protocolo específico conforme normativa do 
Ministério da Saúde, inclusive com a emissão de certificado. 
Contudo, o instrumento convocatório não especifica tais 
exigências, sendo possível afirmar que o preço estimado não 
prevê o custo com a limpeza de reservatório (caixa d’agua), o 
que de certa forma, torna o valor estimado INEXEQUÍVEL, já que 
há custo não previsto no orçamento inicial. Além disso, o edital 
não inclui tal serviço como possível de subcontratação, o que 
impede da empresa executora de subcontratar os serviços de 
limpeza e desinfecção de caixa d'agua, por empresa devidamente 
certificada para tal atividade. Atenta-se que, a desinfecção, por 
exemplo, requer a mistura correta de produtos químicos, que não 
estão relacionados na relação de materiais disponibilizada como 
anexo do Termo de Referência. E consoante disposições da Lei 
n.8.666/93 quanto a elaboração do projeto básico que 
fundamente o processo licitatório, todos os materiais e 
equipamentos (inclusive EPI’s) necessários para a execução da 
limpeza da caixa d’água deveriam estar inclusos no 
dimensionamento do valor estimado, como também deveriam 
estar descritos no termo de referência as especificações dos 
reservatórios existentes, informando quantidade, as dimensões, 
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altura de instalação, etc. Contudo, o instrumento convocatório 
não dispõe de informações especificas das caixas d’água a fim 
das licitantes mensurarem os custos com tal serviço uma vez 
que, dependendo do tamanho do reservatório, da altura que o 
mesmo se encontra, haverá a utilização de mão de obra técnica, 
inclusive com a incidência de periculosidade. E tais omissões, 
afetam diretamente a elaboração da proposta de preço. 
Considerando os preços praticados no mercado atual, a limpeza 
de caixa d’água por exemplo, varia entre R$ 2.000,00 à R$ 
6.000,00, dependendo do tamanho. 

 
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 
 

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.  

 
Em razão da natureza do objeto, os autos foram remetidos ao setor 

requisitante, Gerência Administrativa, 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 Administrativa, através do Despacho Administrativo colacionado 

às fls. 244, esclareceu os questionamentos suscitados. Observemos: 
 
1. DA BASE DE CALCULO DO ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE:  
O Percentual de insalubridade a ser adotado será de acordo com 
a NR15 Atividades e Operações Insalubres que assegura ao 
trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário 
percebido pelos trabalhadores do setor de limpeza e 
conservação, equivalente: 40% (quarenta por cento), para 
insalubridade de grau máximo (auxiliar de limpeza) e 20% (vinte 
por cento) para insalubridade de grau médio (encarregado). 
Diante o exposto, acatamos a presente alegação, por entender 
que a Convenção Coletiva nesses casos sobrepõe a CLT. 
2. DA LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA: quanto ao referente ao 
subitem 3.7.1, Anexo I-B, do Termo de Referência acatamos o 
teor do argumento, assim como sugerimos a retirada do mesmo, 
pois os serviços de limpeza de caixa d’agua são feitos em um 
contrato administrativo a parte. 
 

Em relação a ausência da cláusula de repactuação, a Gerência de Compras 
e Contratos acostou a minuta de contrato corrigida, conforme informado às fls. 261.  
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Desta forma, ressalta-se que as mudanças serão procedidas através 
de errata 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 SERVFAZ – SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 
LTDA, em razão da sua tempestividade, para no MÉRITO, DAR PROVIMENTO 
PARCIAL ao pleito formulado. 

 
Na oportunidade, permanecem inalteradas as demais cláusulas 

editalícias, no entanto, a nova data de abertura da Licitação Eletrônica nº 345/2021 
será publicada nos meios oficiais. 

 

São Luís - MA, 04 de novembro 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 


