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Processo Administrativo nº 61.614/2016/EMSERH. 

 

Pregão Presencial nº 002/2018 

 

Objeto:Constitui-se o objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviço de Controle Potável da Água, das unidades de Saúde administradas pela EMSERH, de acordo com 

os quantitativos e especificações contidas neste edital e no Anexo I – Termo de Referência. 

 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

I – Do Relatório 

 

Trata-se de julgamento da impugnação apresentada pelo senhor RONALDO FERREIRA DE ARAÚJO, ao 

Edital do Pregão Presencial n° 002/18 – EMSERH nos autos do Processo 61.614/2016, do tipo Menor Preço 

Global, que objetiva a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Controle 

Potável da Água, das unidades de Saúde administradas pela EMSERH, de acordo com os quantitativos e 

especificações contidas neste edital e no Anexo I – Termo de Referência. 

 

Apresentada a impugnação, foi submetida à apreciação da Gerência de Compras e Contratos - 

EMSERH, para fins de conhecimento, análise e manifestação. 

 

No que concerne à tempestividade, foi constatada tempestiva a impugnação apresentada pelo 

senhor Ronaldo Ferreira de Araújo já que interposta regularmente dentro do prazo estipulado noart. 12 do 

Decreto nº 3.555/00, que prevê: “até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão”. 

 

Assim, passamos a análise da procedência da impugnação em conformidade com a 

manifestação emitida: 

 

II - DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO: 

 

Ressalto que as razões de IMPUGNAÇÃO da referida empresa encontram‐se 

transcrita de forma resumida conforme abaixo: 

(...) 

I. DOS FATOS 

Foi publicado, no site institucional das Compras Públicas da EMSERH, o Edital 

de Licitação do Pregão Presencial nº 002/2018, no Processo 61.614/2016-
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EMSERH, com data de abertura marcada para o dia 30 de Janeiro de 2018 às 

9:00h, com objeto de Contratação de empresa especializada para prestação 

de serviço de Controle Potável da Água, das unidades de Saúde 

administradas pela EMSERH. 

Em análise do instrumento convocatório e de seus anexos e encartes, chamou 

atenção o item “b” da Cláusula 7.1.3 que se refere à “qualificação técnica”, 

vejamos: 

“b) Licença sanitária para funcionamento do estabelecimento, obtida junto ao 

órgão de vigilância sanitária do município da sede do licitante, de acordo com a 

RESOLUÇÃO - RDC Nº 29, DE 30 DE JUNHO DE 2011.” 

Pois bem, visualizando o conteúdo da Resolução e de que esta dispõe, surge 

vício, que acreditamos ser de inclusão por engano do ilustríssimo Pregoeiro: 

“Dispõe sobre os requisitos de segurança sanitária para o funcionamento de 

instituições que prestem serviços de atenção a pessoas com transtornos 

decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas.” 

Eis que o art. 1º confirma a ementa do dispositivo: 

“Art. 1º Ficam aprovados os requisitos de segurança sanitária para o 

funcionamento de instituições que prestem serviços de atenção a pessoas 

com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de 

substâncias psicoativas (SPA), em regime de residência.” 

Ora, percebemos que o instrumento não guarda qualquer relação jurídica ou 

técnica com o objeto que justifique a imperiosa necessidade de exigência de 

licenciamento nos termos da RDC nº 29, de 30 de junho de 2011. 

Isto porque o objeto em pregão é o Controle Potável da Água, como expõe a 

Cláusula 1.1 do Edital. 

Portanto, relatados os fatos de forma breve e objetiva, passamos aos 

fundamentos, pelos quais buscamos comprovar a inequívoca inadequação da 

exigência em discussão. 

II. DOS FUNDAMENTOS 

A ocasião faz necessário vários apontamentos, em primeiro lugar, a violação do 

princípio da competitividade, no art. 3º da Lei 8.666/1993. 

O item “b” da Cláusula 7.1.3 ofende flagrantemente a competividade por ser 

desarrazoada e manifestamente ilegal, tanto que impedirá não só o presente 

impugnante, mas qualquer um licitante que visualizar a obrigatoriedade de 

licenciamento para instituições que prestem serviço de atenção a pessoas 

com transtornos ou dependência química. 

Ora, Ilustríssimo, é como exigir a um taxista que comprovasse regularidade na 

atividade de vendedor... Não possui nenhuma correlação. 

Acerca disso, o Tribunal de Contas da União, aplicável à EMSERH em 

detrimento da Súmula nº 222 do TCU, alerta que as exigências editalícias devem 

ter sua necessidade atestada no processo. 
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Segue precedente firmado em caso análogo ao que está em debate, citado, 

inclusive, no livro Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do 

TCU: 

“Inexiste obrigatoriedade legal de inscrição de empresas ou registro de 

profissionais perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA) cujas atividades estejam relacionadas à comercialização e à 

manutenção, inclusive assistência técnica, de bens e serviços de informática. É 

indevida a inabilitação de empresa licitante por ausência de apresentação de 

certidão expedida pelo CREA, para fins de comprovação de qualificação técnica, 

quando o objeto da licitação se tratar de mera aquisição de bens e serviços de 

informática. Acórdão 168/2009 Plenário (Sumário)” 

“As exigências editalícias devem limitar-se ao mínimo necessário para o 

cumprimento do objeto licitado, de modo a evitar a restrição ao caráter 

competitivo do certame. Acórdão 110/2007 Plenário (Sumário)” 

“Devem ser evitadas exigências que comprometam o caráter competitivo da 

licitação. A licitação deve ser processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos. Acórdão 112/2007 Plenário (Sumário)” 

“As exigências editalícias devem limitar-se ao mínimo necessário para o 

cumprimento do objeto licitado, de modo a evitar a restrição ao caráter 

competitivo do certame. Acórdão 110/2007 Plenário (Sumário)” 

“É inconstitucional e ilegal o estabelecimento de exigências que restrinjam o 

caráter competitivo dos certames. Acórdão 539/2007 Plenário (Sumário)” 

De outra face, é louvável também, in casu, o debate acerca da legalidade da 

exigência. 

Sabemos que todo pedido de documentos na licitação deve estar baseado em 

Lei, pois, a regra é clara e tem rol exaustivo: somente podem ser solicitadas as 

documentações previstas nos arts. 27 a 30 da Lei 8.666/93: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO. CLÁUSULA EDITALÍCIA. 

FORMALISMO EXCESSIVO. EXIGÊNCIA SEM PREVISÃO LEGAL. ASPECTO 

FINALÍSTICO NÃO ATENDIDO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA AMPLA COMPETIÇÃO. ANULAÇÃO DO CERTAME. 

REMESSA NÃO PROVIDA. I. Os arts. 3º e 40 , da Lei n.º 8.666 /1993 

prescrevem os requisitos para a elaboração do Edital de Convocação das 

licitações. II. Não se pode fazer exigência não prevista na lei e, com base 

nela, inabilitar ou desclassificar o licitante que deseja sagrar-se vencedor 

do certame. III - E desarrazoado o formalismo quando a desclassificação das 

empresas licitantes se dá em função de um documento não previsto em lei, ou 

quando se desconhece a sua finalidade. IV - Remessa não provida, para 

manter a sentença de base. TJ-MA – REMESSA 178652007-MA. 

Ocorre que a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 29 da ANVISA não é 

revestida de caráter legal, ou seja, não é uma lei. As Resoluções são revestidas 

de caráter meramente infralegal (normas internas), não são lei em sentido 

estrito. E mesmo que estas possam embasar tal exigência, nos termos do art. 

30, inciso IV da Lei de Licitações e Contratos, enquadrando-se como “lei 
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especial”, essa exigência deve ser pertinente e arrazoada, assim estabeleceu o 

Acórdão 434/2016 do Plenário do TCU publicada no Informativo 276 de 

Licitações e Contratos do TCU: 

“A exigência em questão, a despeito de ter sido elencada em seção do edital 

referente aos procedimentos a serem observados por ocasião do envio da 

proposta de preços no sistema eletrônico em que se processou a licitação em 

epígrafe, trata-se, na realidade, de requisito de qualificação técnica, posto ter por 

objetivo avaliar a aptidão técnica de a licitante vir cumprir, a contento, as futuras 

obrigações contratuais, de modo a bem executar o objeto do contrato”. A Lei 

8.666/1993, em seu art. 30, inc. IV, admite a possibilidade de ser exigida dos 

licitantes, a título de qualificação técnica, ‘prova de atendimento de requisitos 

previstos em lei especial, quando for o caso’, sendo que a correta exegese do 

termo ‘lei especial’ conduz ao entendimento de que ‘... deve ser entendida no 

sentido lato, englobando inclusive regulamentos executivos’ (Acórdão 1.157/2005 

– 1ª Câmara. Relator: Ministro Valmir Campelo)”. Examinando o teor da 

Resolução 59/2000, observou a unidade instrutiva que “se sujeitam ao 

cumprimento das denominadas ‘Boas Práticas de Fabricação de Produtos 

Médicos’ os fornecedores, bem como estabelecimentos que armazenem, 

distribuam ou comercializem produtos médicos, ao passo que o objeto do 

certame em foco restringe-se à prestação de serviço de manutenção preventiva 

e corretiva de equipamentos médico-hospitalares”. Assim, concluiu, “ainda que o 

mencionado ato normativo se enquadre no conceito de ‘lei especial’ 

previsto no art. 30, inc. IV, do Estatuto de Licitações e Contratos, a exigência de 

certificação, no caso concreto, mostrou-se desarrazoada e impertinente 

para o específico objeto do contrato”. Com tal balizamento, acatou o Plenário 

a proposta do relator para julgar procedente a Representação e, no ponto, 

rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis.  

E mais, também devem, as cláusulas requisitórias, estar justificadas no 

processo: 

“Determinação à Companhia Energética de Alagoas (CEAL) para abster-se de 

incluir, em edital, exigência não justificada de Declaração de Habilitação 

Profissional (DHP), em desacordo com o art. 37, inc. XXI, da Constituição 

Federal e com o art. 3º, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/1993 (item 9.4.3, TC-

000.312/2011-8, Acórdão nº 1.924/2011- Plenário).” 

“Abstenha-se de incluir nos instrumentos convocatórios exigências, não 

justificadas, que restrinjam o caráter competitivo das licitações, especialmente 

com relação à comprovação de caução anteriormente à fase de habilitação. 

(Acórdão TCU nº 4.606/2010 – Segunda Câmara).” 

Em conclusão, pode-se extrair que I) as exigências devem ser derivadas de Lei, 

II) na inexistência de lei formal, caso o objeto demande, devido à natureza do 

serviço, por mais exigências de qualificação técnica para assegurar a execução 

do contrato, esta exigência deverá estar justificada no Edital e, ainda, III) 

guardar relação técnica com o objeto, de forma que esta seja manifestamente 

afim ao campo de atuação dos licitantes do determinado certame.  

Portanto, a oposição não é em si, contra a cláusula, pois a empresa detém toda 

a documentação regular, inclusive licenças municipais, mas sim, que a 

Resolução RDC Nº 29, ANVISA, não tem razão de existir neste processo 
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dado que nenhum licitante deste Pregão irá vender serviços de tratamentos para 

dependentes de psicoativos. 

Diante destas razões, motivos e fundamentos, PUGNA pela alteração ou 

exclusão da Cláusula, para que seja pertinente à prestação do serviço que será 

contratado ou genérica (pedindo apenas a licença sanitária para funcionamento 

do estabelecimento). 

III. DOS PEDIDOS 

Excelência, à frente do exposto e do caráter inequívoco dos fatos narrados, 

REQUER: 

a) Em face do acolhimento da peça impugnatória, designar nova data para a 

realização do certame, nos termos da Cláusula 4.3 do Edital; 

b) Conhecer da Impugnação, por ser tempestiva e legítima, excluindo 

qualquer hipótese de aplicação da decadência; 

c) No mérito, dar total PROVIMENTO a todos os pedidos, inclusive excluindo 

a cláusula ou alterando-a para forma genérica (exigência de licença sanitária) ou 

com regulamentação pertinente ao objeto; 

d) Caso não haja provimento, justificar a indispensabilidade de conformidade 

da licença sanitária com a RDC nº 29 de 30 de junho de 2011 da ANVISA. 

 
II – DA ANALISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

 
Conforme consta no objeto do edital ora impugnado, esta licitação visa, por intermédio de 

Pregão Presencial 002/18, contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Controle 

Potável da Água, das unidades de Saúde administradas pela EMSERH, de acordo com os quantitativos e 

especificações contidas neste edital e no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do Edital. Nessa 

perspectiva, o Setor de Compras visando atender o que dispõe no Memorando n° 190/2016 – 

DIR.ADM./EMSERHfl. 1, Termo de Referência fls. 34-54, presentes aos autos, o setor de compras se 

manifesta, vejamos: 

 

Considerando a importância da elaboração de Termo de Referência que torne a contratação 

vantajosa para a Administração, atingindo os melhores resultados ao menor custo possível, é imprescindível 

que a solicitação seja encaminhada com a descrição detalhada com todas as informações indispensáveis e  

exigências cabíveis da contratante com a empresa responsável pela prestação dos serviços que deverão 

ser realizados, com o intuito de evitar que o contrato se torne oneroso e não atenda a todas as 

necessidades da EMSERH, como constatado em anterior reanalise ao Termo de Referência e já 

disponibilzada como Errata 001 publicada no site www.emserh.ma.gov.br no dia 25/01/2018, identificamos 

que a línea B do edital referente a qualificação técnica no que versa sobre a RDC do Alvará Sanitário 

encontra-se divergente do contexto do objeto, desta forma tendo em vista que o item impugnado faz 

referência a antiga redação do item reitero o  subscrevo-me abaixo: 

 

 

http://www.emserh.ma.gov.br/
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7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

Onde se lê: 

 

7.2. Licença sanitária para funcionamento do estabelecimento, obtida junto ao órgão de vigilância sanitária 

do município da sede do licitante, de acordo com a RESOLUÇÃO - RDC Nº 29, DE 30 DE JUNHO DE 2011. 

 

Leia -se: 

 

7.2. Licença sanitária para funcionamento do estabelecimento, obtida junto ao órgão de vigilância sanitária 

do município da sede do licitante, de acordo com a Portaria MS Nº 2914 DE 12 de dezembro de 2011 

(Federal). 

 

Não obstante, asseveramos que o julgamento da impugnação da licitante foi elaborado 

observando o princípio constitucional da isonomia, de forma a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

administração, com respeito aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. 

Obedecendo ao que determina os Princípios da Vinculação ao 

Instrumento Convocatório: No ato convocatório constam todas as 

normas e critérios aplicáveis à licitação. É por meio dele que o Poder 

Público chama os potenciais interessados em contratar com ele e 

apresenta o objeto a ser licitado, o procedimento adotado, as condições de 

realização da licitação, bem como a forma de participação dos licitantes. 

Nele devem constar necessariamente os critérios de aceitabilidade e 

julgamento das propostas, bem como as formas de execução do futuro 

contrato. Princípio do Julgamento Objetivo: Esse princípio significa que 

o administrador deve observar critérios objetivos definidos no ato 

convocatório para o julgamento das propostas. Afasta a possibilidade de o 

julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no 

ato convocatório, mesmo que em benefício da própria Administração. 

Legalidade: A licitação objetiva garantir a observância do princípio 

constitucional da Isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para 

a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos 

interessados e possibilitar o comparecimento ao certame do maior número 

possível de concorrentes. Princípios da Isonomia (Igualdade): Significa 

dar tratamento igual a todos os interessados na licitação. É condição 
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essencial para garantir competição em todos os procedimentos licitatórios. 

Princípios da Impessoalidade: Esse princípio obriga a Administração a 

observar nas suas decisões critérios objetivos previamente estabelecidos, 

afastando a discricionariedade e o subjetivismo na condução dos 

procedimentos das licitações. Princípio da Moralidade e da Probidade 

Administrativa: A conduta dos licitantes e dos agentes públicos tem de 

ser, além de lícita, compatível com a moral, a ética, os bons costumes e as 

regras da boa administração. 

 

III - DA DECISÃO. 

 

Desta feita, por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a impugnação apresentada pelo Senhor 

Ronaldo Ferreira de Araújo e ratifico que a correção já foi realizada pela Gerência de Compras e Contratos, 

retificando o Termo de Referência nos itens supracitados, conforme Errata 001. Por fim, ressalto que 

mantém-se incólumes as demais disposições editalícias, inclusive a data de abertura do certame. 

 

 

São Luís (MA), 26 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

Lauro César Costa 
Pregoeiro/EMSERH 

 
 
 
 

Jéssica Thereza Marques Ribeiro Araújo 
Presidente da Comissão Setorial de Licitação 

 
 

 

 
 
 
 


