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PROCESSO Nº 188.914/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 426/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº 188.914/2021 - EMSERH  

Impugnante: SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REP. COMERCIAL LTDA 

Licitações - e nº 912493 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção e 

operação de estação de Tratamento de Esgoto (ETE), incluindo apresentação de laudo de 

análise, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais e 

maquinário necessário para a execução dos serviços no Hospital da Ilha, administrado pela 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares(EMSERH), de acordo com as especificações, 

quantitativos e condições constantes deste Edital. 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REP. COMERCIAL LTDA devidamente qualificado 

na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 426/2021 

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 pública estava marcada para o dia 05/11/2021 às 
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09h00min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica possa impugnar ou solicitar 

esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até às 18h00min do 

dia 28/12/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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

29/12/2021, portanto, fora do prazo legal, reconhece-se a INTEMPESTIVIDADE do 

pedido. 

Entretanto, tendo em vista a relevância do pedido e em respeito aos 

princípios que norteiam o processo licitatório, o mesmo será respondido. 

 

II – DAS RAZÕES 

Em apertada síntese, a empresa impugnante questiona a exigência da Certidão de 

Regularidade do IBAMA, motivo pelo qual requer a exclusão desse item no certame a fim de 

ampliar a competitividade do certame. Vejamos: 

 

1 .1 – Exigência de Cadastro/certificado de regularidade (CTF) junto ao IBAMA 
O edital do presente certame indica no seu item 12.3.4 da qualificação técnica 

[página 13] e ratificado no Termo de Referência, Anexo I do edital, no item 

5.1.5, que a empresa licitante deve possuir/apresentar Certificado de 
regularidade (CTF) junto ao IBAMA, correspondente ao cadastro da empresa, 

bem como, de seu responsável técnico. Vide itens transcritos abaixo. Trecho 
extraído do Edital, página 13: 12.3.4. Cadastro/certificado de regularidade 

(CTF) da proponente e responsável técnico junto ao IBAMA. Trecho extraído do 

Termo de Referência que compõe o Anexo I do Edital, página 26: 5.1.5. 
Cadastro/certificado de regularidade (CTF) da proponente e responsável técnico 

junto ao IBAMA. 
Tal exigência é nula, inócua e incabível, sem qualquer justificativa plausível e 

razoável, viciando e ferindo a legislação vigente, quanto à isonomia, 
impessoalidade, moralidade, igualdade, e da seleção da proposta mais 

vantajosa a Administração. Haja vista que a exigência do Certificado de 

regularidade (CTF) junto ao IBAMA para empresa licitante e seu responsável 
técnico, passa a ser um meio de restringir a participação no certame, haja vista 

que o registro profissional e técnico do serviço competem aos Conselhos de 
Engenharia (CREA) e/ou Conselho de Química (CRQ). A comprovação de 

Registro e regularidade perante estes Conselhos, da empresa licitante e de seu 

responsável técnico, se convertem na comprovação de regularidade profissional 
que atesta a capacidade e responsabilidade técnica do serviço a ser 

prestado/contratado licitado no pregão em epígrafe. Essa exigência torna 
inviável a participação de empresas que mesmo aptas com a oferta de serviço e 

produtos que atendam à finalidade e especificações técnicas do objeto, que não 

poderão participar do certame por conta de tal exigência no edital. Assim para 
melhor adequação do edital e vislumbrando a amplitude de participação, 

solicitamos a correção do edital, excluindo essa exigência do Certificado de 
regularidade (CTF) junto ao IBAMA das exigências entre os documentos de 

qualificação técnica. 
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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 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. 294/295, esclareceu os questionamentos suscitados. Observemos: 

 

A licitação em discussão traz cláusulas que são pautadas nos dispositivos legais, 
que regem a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 13 DE ABRIL DE 2018, onde 

institui o Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e 
Utilizadoras de Recursos Ambientais, constituindo-se em instrumento normativo 

de identificação de correspondência entre atividades e respectivas descrições 
sob a ótica da legislação ambiental, especialmente da Política Nacional do Meio 

Ambiente – PNMA. Vide itens transcritos abaixo. 

1 – DA NORMATIVA Nº 12/2018 
1.1 – FICHA TÉCNICA DE ENQUADRAMENTO 

FTE PARA FINS DE DIVULGAÇÃO – VIGÊNCIA A PARTIR DE 29/06/2018 – 
INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 12/2018 

Trecho extraído: 

“Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, 
inclusive aqueles provenientes de fossas: 

- o tratamento de esgostos sanitários, por meio de processos físicos, 

químicos e biológicos, tais como: a diluição, seleção, filtragem e 

sedimentação, etc: 

- o tratamento de efluentes industriais equiparados e efluentes 

domésticos; 

- o tratamento de resíduos provenientes de fossas; 

- a destinação final de efluentes industriais equiparados a efluentes 

domésticos; 

- a destinação final de resíduos de esgotos sanitários; 

- a destinação final de resíduos provenientes de fossas; 

- o depósito de resíduos de esgotos sanitários em unidade de tratamento 

ou de destinação final; 

- o depósito de resíduos provenientes de fossas em unidade de 

tratamento ou de destinação final; 

Ademais, é implausível pontuar este item como facultativo e/ou excluído deste 

Edital, visto que será um desserviço ambiental dispensar um documento que é 
obrigatório. 

Portanto, o item 12.3.4 da qualificação técnica presente no certame e ratificado 
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no Termo de Referência, Anexo I do edital, no item 5.1.5, que a empresa 
licitante e seu responsável técnico deve possuir/apresentar Certificado de 

Regularidade (CTF) junto ao IBAMA, para Manutenção e Operação de Estação 
de Tratamento de Esgoto (ETE) se encontra em conformidade com as Leis 

Ambientais em vigor. 

 

Desta forma, considerando os argumentos invocados e a ausência de 

amparo legal, os questionamentos apontados pela empresa impugnante NÃO foram 

acatados pela Gerência de Engenharia e Manutenção. 

 

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 SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REP. COMERCIAL 

LTDA, em razão da sua intempestividade. 

Entretanto, considerando os princípios que norteiam os processos licitatórios, o 

questionamento fora respondido. 

Na oportunidade, permanecem inalteradas as cláusulas editalícias, no entanto, a 

nova data de abertura da Licitação Eletrônica nº 426/2021 será publicada nos 

meios oficiais. 

 

São Luís - MA, 05 de janeiro de 2022. 

 
Vinicius Boueres Diogo Fontes 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Mat. 3.844 

 
 
De acordo: 
 

Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 

Mat. 7.327 


