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PROCESSO Nº 177.578/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 410/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº 177.578/2021 - EMSERH  

Impugnante: MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços Contínuos de 

Nutrição e Alimentação Hospitalar, visando o fornecimento de dietas gerais e específicas 

destinadas à pacientes (adultos e infantis) e acompanhantes legalmente instituídos, além 

de refeições para funcionários autorizados, assegurando uma alimentação balanceada e 

em condições higiênico-sanitárias adequadas, englobando a operacionalização e 

desenvolvimento de todas as atividades de produção e distribuição, para atender as 

necessidades das Unidades de Saúde Hospital Presidente Vargas, Hospital Vila Luizão, 

UPA Araçagy e UPA Vinhais. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA devidamente qualificado na peça inicial acostada aos 

autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 410/2021 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:  
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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 pública está marcada para o dia 17/12/2021 

às 14h30min 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 10/12/2021, horário em que se encerra o expediente da 

EMSERH. 

Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi encaminhada às 

no dia 13/12/2021, portanto, fora do prazo legal, reconhece-se a 

INTEMPESTIVIDADE do pedido. 

Contudo, considerando a relevância do pedido e os princípios que 

regem os processos licitatórios, o mesmo será respondido para dirimir 

dúvidas da empresa impugnante, não sendo necessário a remarcação da 

abertura do certame. 

 

II – DAS RAZÕES 

Em apertada síntese, a empresa impugnante afirma que há contradição no 

objeto e ilegalidade de margem para fins de configuração de empate e invoca a 

necessidade de realização de visita técnica dada a complexidade do objeto. Vejamos: 

 

Ausência de informação indispensável. Dúvida que deve ser sanada 
previamente. Nos termos estabelecidos no subitem 1.1, vinculado ao 

item 1 que trata "DO OBJETO", temos a seguinte descrição: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

Contínuos de Nutrição e Alimentação Hospitalar, visando o 

fornecimento de dietas gerais e específicas destinadas à pacientes 
(adultos e infantis) e acompanhantes legalmente instituídos, além de 

refeições para funcionários autorizados, assegurando uma alimentação 
balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, 

englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas as 
atividades de produção e distribuição, para atender as necessidades 

das Unidades de Saúde Hospital Presidente Vargas, Hospital Vila 

Luizão, UPA Araçagy e UPA Vinhais Como se vê, no tópico específico, 
norma especial, não há previsão para transporte, tampouco 

distribuição, do objeto que especifica. É notório,  portanto despiciendas 
maiores elocubrações, que o fornecimento sem transporte/distribuição 

tem um valor e com transporte/distribuição  o custo será muito 

superior. O item 3.2, ao descrever o objeto do procedimento, 
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estabelece que a utilização das Unidades de Alimentação e Nutrição do 

contratante ocorrerá quando esta oferecer condições higiênico-
sanitárias adequadas . . . Ora, claramente o item 3.2 faltou com a 

devida objetividade, vez que ao estabelecer o termo vago: "oferecer 
condições", criou-se uma margem muito ampla para interpretação e 

atendimento ou não de tal critério. Assim, conquanto não se deixar 

claro quais condições de fato seriam essas, com suas devidas 
especificações, o presente item viola o princípio do julgamento objetivo. 

Obviamente que a omissão em se estabelecer critérios objetivos viola 
o processo licitatório, eis que a utilização ou não das unidades de 

Alimentação e Nutrição da contratante tem um custo diferente da 
utilização do espaço da contratada. 

Ainda, quanto à descrição do objeto, há outro ponto que merece 

questionamento. O item 3.4, que trata da distribuição das refeições 
destinadas aos funcionários do hospital, residentes  e acompanhantes 

não observou um parâmetro claro e objetivo, ofendendo, pois o 
Princípio do Julgamento Objetivo. 3.4. A distribuição, no Refeitório da 

CONTRATANTE, das refeições destinadas aos funcionários :lo Hospital, 

residentes e acompanhantes de pacientes, será pelo sistema de 
Cafeteria fixa, em Jandejas lisas em plástico polipropileno ou ABS, com 

prato, e/ou em embalagens descartáveis :le 03 divisórias sempre que 
solicitado, seguindo cardápio aprovado antecipadamente,  nas 

uantidades e horários determinados. Deveras, ao fazer constar no 
edital que a distribuição de tais refeições deverá ser realizada em 

bandejas lisas em plástico  polipropileno  ou ABS, com prato e/ou em 

embalagens descartáveis de 03 divisórias, deixou de agir o ente 
contratante com a clareza devida, isso porque a distribuição da refeição 

na embalagem descartável acarretará em um aumento de custo. Nesse 
tópico há que se reconhecer que a ausência de um parâmetro claro 

para isso ofende o Princípio do Julgamento Objetivo (artigo 3° da Lei 

8.666/93). Sobre o tema assim já se pronunciou o E. Tribunal de Contas 
da União: " O detalhamento insuficiente dos itens 8.5 e 8.6 do edital 

impede o julgamento objetivo das propostas, em desacordo com os 
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 

objetivo previstos no art. 2° do Regulamento de Licitações e Contratos 

do Sistema Sebrae, além de nítida violação ao art. 8°, § 2° do referido 
regulamento, bem como à jurisprudência  desta Corte (Acórdãos 

667/2005 -TCU - Plenário e 1542/2012- TCU-Plenário).- ACÓRDÃO  Nº 
2253/2014   TCU   Plenário   Min.   AUGUSTO    SHERMAN CAVALCANTI 

- Processo TC-010.950/2014- 1" "Assim, tendo-se em conta que o 
pregoeiro sopesou a validade das CCT indicadas pelas empresas 

licitantes além do admissível e com base em critérios puramente 

subjetivos, descumprindo, inclusive, termos editalícios,   têm-se   por   
verificadas   as   ofensas   aos   princípios   da vinculação ao instrumento 

convocatório e ao do julgamento objetivo e, por conseguinte, viciado 
irremediavelmente o procedimento licitatório, impondo-se a sua 

anulação, conforme jurisprudência desta Corte, como, por exemplo, os 

acórdãos TCU 2014/2007;Plenário; (Sumário); 925/2009-Plenário 
(Sumário); e 6198/2009-1ª Câmara  (Sumário). Acórdão nº 959/2013 

- TCU - Plenário - Relator Min. RAIMUNDO CARREIRO. Portanto, da 
forma em que está o Edital, há impedimento para a correta formulação 

de proposta pela Impugnante, além de haver prejuízos à apreciação 
por parte do Pregoeiro da proposta mais vantajosa ao Interesse Público 
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e, por conseguinte, ofensa ao o Princípio  do Julgamento objetivo. Ili.li 

- DA ILEGALIDADE NA MARGEM DETERMINADA PARA FINS DE 
CONFIGURAÇÃO DE EMPATE (item 9.13.3) O item 9.13.3 do presente 

edital, ao estabelecer que haverá empate nas situações nas quais as 
propostas apresentadas pelas MEl/ME/EPP, sejam iguais ou até 1O % 

superiores à proposta melhor classificada, vai de encontro ao que 

estabelece o artigo 6°, § 2° da Lei Estadual 10.403/2015. De acordo 
com a legislação supracitada, na modalidade pregão, como é o caso do 

processo licitatório em questão, o intervalo percentual estabelecido 
como margem de empate será de 5% (cinco por cento) superior ao 

menor preço obtido após a fase de lance. Assim sendo, o percentual 
estabelecido no edital viola os termos da legislação. Decerto, o item 

9.13.3 viola o princípio da legalidade, posto que não observou a 

legislação aplicável. 
Ili.Ili - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA Dada a 

alta complexidade do objeto. Ao estabelecer no presente edital que a 
empresa licitante poderá vistoriar o local onde os serviços serão 

executados e que a vistoria não terá caráter obrigatório, percebe-se 

nitidamente que não se deu a devida importância quanto a essa 
questão. Por se tratar de um objeto de alta complexidade a visita 

técnica deveria ser obrigatória, mormente se considerar que há no 
instrumento a exigência  de  atestado  averbado junto ao CRN. Ora, há 

aqui total contradição, como se faz uma exigência de averbação de 
atestado junto ao CRN, todavia, não se exige a realização de vistoria 

prévia? Há total ausência de razoabilidade no estabelecimento de 

exigências, já que se exige em demasia em algum item e faltam com 
tal exigência em outro não menos importante. Portanto, há verdadeira 

contradição no edital em comento, ainda mais considerando o item 18 
em que constam as exigências quanto às instalações e equipamentos, 

se fazendo notória a obrigatoriedade de realização de vista técnica. 

 

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

presente impugnação para que o edital seja reformado. 

 

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 de Gestão Hospitalar, 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 Gestão Hospitalar, através do Despacho Administrativo 

colacionado às fls. xx, esclareceu os questionamentos técnicos suscitados. Observemos: 
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Com relação a esse tópico, a Empresa impugnante aponta a AUSENCIA 

DE INFORMAÇÃO INDISPENSÁVEL NA DESCRIÇÃO DO OBJETO. Após 
análise desta Gerência e ante a argumentação tecida nos autos, 

verifica-se que não assiste razão a Impugnante, uma vez que a 
descrição do objeto está bem clara quando menciona a contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Nutrição 

e Alimentação Hospitalar englobando a operacionalização e 
desenvolvimento de todas as atividades de produção e distribuição para 

atender as necessidades das Unidades de Saúde. Frisamos que o objeto 
deve indicar de uma forma sucinta e breve o objetivo da futura 

contratação, ficando a cargo do Edital e Termo de Referência 
especificar as demais informações necessárias. Cumpre sublinhar que 

a previsão para o transporte consta no subitem 3.3 do Termo de 

Referência: “O objeto da seguinte prestação de serviços contempla o 
atendimento as Unidades: HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, HOSPITAL 

VILA LUIZÃO, UPA ARAÇAGY e UPA VINHAIS. Frisamos que toda a 
operacionalização e desenvolvimento das atividades para a produção 

das refeições será realizada nas dependências da UAN (Unidade de 

Alimentação e Nutrição) do Hospital Presidente Vargas e transportado 
para o Hospital Vila Luizão, UPA Araçagy e UPA Vinhais. Deverá ser 

garantido transporte compatível para o deslocamento das refeições, de 
acordo com a quantidade solicitada, observadas as normas vigentes da 

vigilância sanitária.” 
Por conseguinte, reiteramos conforme já especificado anteriormente 

que a produção das refeições será realizada nas dependências do 

Hospital Presidente Vargas, conforme ANEXO B. 
Em referência a distribuição de refeições destinadas aos funcionários, 

residentes e acompanhantes, como é de conhecimento da Empresa 
Impugnante, o serviço de alimentação hospitalar trata-se de um serviço 

de alta complexidade e especificidades distintas, onde torna-se inviável 

a definição de uma única forma de distribuição das refeições em fase 
de inúmeras situações que ocorrem no ambiente Hospitalar que 

impossibilitam que os funcionários, residentes e/ou acompanhantes se 
ausentem do leito do paciente ou do local do trabalho; situações como: 

pacientes pediátricos, idosos, restritos ao leito e/ou pacientes avaliados 

como graves e com comprometimento físico e/ou psíquico. Conforme 
mencionado, são situações pontuais onde funcionários, residentes e 

acompanhantes não podem dirigir-se ao refeitório do Hospital, sendo 
solicitado que a Empresa Contratada forneça nesses casos, as refeições 

em embalagens descartáveis de 03 divisórias. 
(...) 

Em relação a não obrigatoriedade da visita técnica, temos a informar: 

A obrigatoriedade da visita técnica limita o universo de empresas 
participantes da Licitação, uma vez que acarreta ônus excessivo aos 

interessados que se encontram em localidades distantes do local da 
execução do serviço em questão, restringindo assim a competitividade 

do certame. Ademais, a visita técnica torna-se opcional, uma vez que 

caso a Licitante julgue necessário, deverá efetuar a mesma. Por fim, 
conforme previsto no Termo de Referência que compõe o Edital, o 

licitante que optar pela não realização da visita técnica deverá 
apresentar Declaração Formal de dispensa de Visita. 

 

Em relação ao critério de empate, informamos que o certame em 



                                    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 6 de 6 

PROCESSO Nº 177.578/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

questão é regido pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos, bem 

como Lei Federal nº 13.303/16, ou seja, não há obediência as disposições da 

Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 10.024/19. 

Desta forma, ressalta-se que o pedido de impugnação não suscitou 

a necessidade de modificação do edital, tendo em vista que os argumentos 

invocados não possuem amparo legal que justifique a modificação dos termos 

inicialmente estabelecidos. 

 

IV – CONCLUSÃO 

Ante o exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em estrita 

observância aos princípios que regem os procedimentos licitatórios, NÃO CONHEÇO a 

impugnação apresentada pela empresa MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA, em razão da 

sua intempestividade. 

Na oportunidade, permanecem inalteradas as cláusulas editalícias, 

bem como a data de abertura da Licitação Eletrônica nº 410/2021. 

 

São Luís - MA, 15 de dezembro 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 


