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EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
Av. Borborema Q - 16, Nº 25, Calhau CNPJ: 18.519.709/0001-63 

CEP: 65071-360 – São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333  

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 

Referência: Licitação Presencial nº 50/2018 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 257.201/2017 - EMSERH 

Impugnante: OI MÓVEL S/A. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

telefonia móvel corporativo nas unidades de saúde administradas pela EMSERH. 

 

I – DAS PRELIMINARES 

Trata-se de análise de PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO apresentados, 

tempestivamente, pela empresa OI MÓVEL S/A, devidamente qualificada na peça 

inicial acostada às fls. 367-380 e fls. 421-434v, em face do edital de Licitação 

Presencial nº 50/2018, objetivando a alteração deste conforme razões explanadas a 

seguir. 

 

II – DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE  

A empresa impugnante questiona, nas impugnações apresentadas, os 

seguintes itens, alegando que os mesmos prejudicam a participação das operadoras 

no certame. Vejamos: 

 
“1 – PREVISÃO DE EXIGÊNCIAS EXCESSIVAS 
2 – DA INEXISTENCIA DE NEPOTISMOS NOS CONTRATOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 
3 – ALTERNATIVIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CAPITAL OU 
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO DE ATÉ 10% DO VALOR ESTIMADO 
PELA ADMINISTRAÇÃO 
4 – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS TERMOS DE 
ABERTURA E DE ENCERRAMENTO DAS SOCIEDADES ANONIMAS 
5 – EXIGENCIA DE REGULARIDADE TRABALHISTA COMO REQUISITO 
DE HABILITAÇÃO APLICAVEL AS CONTRATAÇÕES EMPREENDIDAS 
PELO PODER PUBLICO 
6 – EXIGENCIA ABUSIVA 
7 – PAGAMENTO VIA NOTA FISCAL COM CODIGO DE BARRAS 
8 – REAJUSTE DOS PREÇOS  
9 – BASE DE CÁLCULO DAS MULTAS EM CASO DE INEXECUÇÃO 
PARCIAL DO CONTRATO 
10 – RETENÇÃO DO PAGAMENTO PELA CONTRATANTE 
11 – EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO EXCESSIVA 
12 – INDEVIDA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE 
MENSALMENTE 
13 – DA NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA ACERCA DA 
PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES EM REGIME DE CONSORCIO 
14 – QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 
15 – ABERTURA DOS CHAMADOS. 
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Considerando as informações acima, a impugnante solicita a reforma 

do edital bem como esclarecimento acerca das questões supramencionadas. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

a) Da previsão de exigências excessivas 

É sabido que o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

EMSERH, estabelece os procedimentos que devem ser tomados para pública licitar 

e contratar. Sendo assim, compete à Administração Pública adotar as cautelas 

cabíveis com vistas à identificação de eventuais impedimentos de licitar impostos 

aos licitantes. Nesse sentido, o art.7º do Regulamento define quais empresas/sócios 

estão impedidos de participar de licitações e contratar com a EMSERH. Vejamos:  

 
Art. 7º. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela 
EMSERH a empresa:  
I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 
capital social seja diretor ou empregado da EMSERH;  
II - suspensa pela EMSERH;  
III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela 
admnistração pública municipal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 
IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou 
declarada inidônea;  
V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea;  
VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa 
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram 
ensejo à sanção;  
VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa 
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram 
ensejo à sanção;  
VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em 
razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 

 

Observa-se que a regra contida no subitem 3.3 do edital, segue o 

disposto no Regulamento, se aplicando a toda e qualquer pessoa 

jurídica/sócio/administrador que esteja com o direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública impedido, suspenso, ou que tenham sido declaradas 

inidôneas. 

Portanto, não há como tergiversar da norma, sob pena de violação 

ao principio da legalidade. Destarte, os motivos invocados pela impugnante 

não dispõem de amparo legal que suscite a alteração do edital neste item.   
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b) Do subitem 3.4 do edital 

O impugnante questionou o subitem 3.4 do Edital alínea “c” a saber: 

 
3.4. Aplica-se a vedação prevista no subitem 3.4::  
c) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:  
c.1) Dirigente da EMSERH;  
c.2) Empregado da EMSERH cujas atribuições envolvam a atuação na área 
responsável pela licitação ou contratação;  
c.3) autoridade do ente público ao que a EMSERH está vinculada. 
 

De início é importante deixar claro que o item acima decorre das 

disposições constantes do art. 38, parágrafo único, II da Lei nº 13.303/16 e art.7º, 

parágrafo único, II do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. 

O regramento contido nesses dispositivos, segundo Niebuhr (2018, p.168) 

é direcionado para as pessoas físicas dos parentes até terceiro grau e não para 

empresas que tenham como sócios parentes até terceiro grau. 

Partindo desse pressuposto, entende-se que as vedações envolvem 

diretamente os parentes de até terceiro grau dos dirigentes da estatal, dos seus 

empregados com atribuições que envolvam a atuação na área responsável pela 

licitação ou contratação e da autoridade do ente público a que a estatal esteja 

vinculada, ou seja, não implica em nulidade do edital, visto que não inibe a 

participação da referida empresa nas licitações, somente se houver relação de 

parentesco até o terceiro grau civil, conforme dispõe a legislação acima invocada e 

subitem 3.4 alínea “c” do edital. 

Por consequência, não há plausibilidade o argumento do 

impugnante para exclusão do referido item. 

 

c) Da alternatividade de comprovação do capital ou patrimônio líquido mínimo 

de até 10% do valor estimado pela administração 

Quanto à previsão do subitem 8.3.3, relativo à qualificação econômico-

financeira, a OI MÓVEL S.A alegou que o Índice de Liquidez Geral superior a 1 (um) 

é excessivo para o setor de negócios onde atua.  

Considerando que o Regulamento Interno de Licitações é silente sobre o 

assunto, o processo foi encaminhado, por meio do Memorando nº 245/2018 

(fls.508), ao Núcleo Jurídico para emissão de Parecer sobre a possibilidade de 

acatar a solicitação da impugnante. 

O Parecer constante das fls. 509-530, antes de adentrar ao mérito, traz à 
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baila os princípios que norteiam a administração pública, o emprego da Lei nº 

13.303/16 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, e, por 

fim, do sopesamento entre os princípios, aplicando-se a razoabilidade, para atender 

ao caso concreto. 

É cediço saber que para acatar o pedido da impugnante, será 

necessário a interpretação da por analogia das normas pertinentes ao tema. Nesse 

sentido, o Douto Núcleo Jurídico, através da aplicação dos métodos interpretativos, 

afirmou o seguinte sobre o tema: 

 
Ab initio, é cabível explicar que, conquanto não se possua doutrina e 
jurisprudência que trate especificamente da utilização do artigo 107 do 
RILC/EMSERH, faz-se necessária a interpretação por analogia da 
norma elencada no artigo. 31 da Lei nº 8.666/1993, na IN/MARE nº 
05/1995 e IN/MARE 02/2010, Súmula nº 289 do TCU e jurisprudência, 
sistematizando o entendimento para englobar o caso concreto 
levantado a este Núcleo Jurídico. Repisamos não se tratar de uma 
utilização subsidiária da Lei Geral de Licitações ou de qualquer outra 
lei, em vistas de não haver amparo legal para tanto. Trata-se, em 
verdade, de uma interpretação extensiva da norma, levando em conta a 
margem concedida pela Lei das Estatais na escolha dos critérios de 
habilitação, como bem se verá adiante. 
A necessidade de comprovação da boa situação financeira de determinado 
licitante, por meio de índice de liquidez, deriva inicialmente da exigência 
legal do art. 31, I e §§ 1º e 5º da lei geral de licitações. Com isto, sendo um 
requisito de habilitação, deve ser demonstrado, quando exigido. Todavia, tal 
assertiva, mesmo sendo tratada de maneira objetiva, clara, indicando, 
inclusive, os percentuais máximos a serem exigidos pela Administração 
Pública, deve ser interpretada com ressalva, seja em face da utilização da 
Lei Geral, seja mediante a utilização da Lei Regulamentar específica desta 
empresa.  

 

Trouxe à tona também a explicação dos Professores Ronny Charles e 

Jorge Ulysses Jacoby sobre o tema, senão vejamos: 

 
Ronny Charles instrui que “a exigência de índices deve ser justificada e 
estabelecida apenas em patamar suficiente a atestar que a empresa possui 
condições de solver suas obrigações e realizar a devida execução 
contratual.”1 
Jorge Ulysses Jacoby Fernandes cita que: 
O Tribunal de Contas da União ao examinar a questão se manifestou no 
sentido de que a qualificação econômico-financeira é mais ampla do que no 
que diz respeito à disponibilidade de recursos para satisfatória execução do 
objeto da contratação, devendo ser apurada em função das necessidades 
concretas, de cada caso. Entendeu que envolve não apenas verificar, em 
valores absolutos, a disponibilidade de recursos para a realização do objeto 
da contratação, mas também a comprovação da boa situação financeira da 
sociedade civil ou comercial, de modo a detectar eventual estado de 
insolvência ou de falência que impedirão o adimplemento contratual. Assim, 
a análise das demonstrações financeiras permite concluir se os ativos da 

                                                
1 CHARLES, Ronny. Leis de Licitações Públicas Comentadas. 7. ed. Salvador, BA: JusPodium, 2015, p. 373. 
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empresa são suficientes para cobrir suas obrigações; ou, ainda, de modo 
mais específico, se a empresa gera fluxos de caixa suficientes para cumprir 
as obrigações assumidas em dado período de tempo. A qualificação 
econômico-financeira deve ser aferida de acordo com o objeto da 
licitação.  
 

Dessa forma, considerando que a norma geral de licitações não tratou 

especificamente do assunto, adotou-se os índices adotados nas instruções 

normativas/MARE nº 05/1995 e 02/2010, conforme demonstrado no Parecer. 

Vejamos:   

A norma Geral não traz a obrigatoriedade de observância específica dos 
índices contábeis a serem postos no edital. Todavia, a prática levou aos 
agentes adotarem corriqueiramente os índices contidos em instruções 
normativas, tais como Instrução Normativa / MARE nº 05/1995 e 02/2010.2 
Constava em tais IN’s:  
A comprovação de boa situação financeira de empresa oriunda de 
localidade onde o SICAF não tenha sido implantado, será baseada na 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ————————————————————— 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
Ativo Total 
SG = ————————————————————– 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
Ativo Circulante 
LC = ——————————- 
Passivo Circulante 
Assim, já que tais IN’s específicas faziam constar tais obrigações, as 
mesmas também concediam a seguinte alternativa:  
As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um), em 
qualquer dos índices referidos no inciso V, quando de suas habilitações 
deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração e, a 
critério da autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido 
mínimo, na forma dos § § 2° e 3° , do artigo 31, da Lei n° 8.666/93, como 
exigência imprescindível para sua classificação podendo, ainda, ser 
solicitada prestação de garantia na forma do § 1° , do artigo 56, do mesmo 
diploma legal, para fins de contratação. 

O Núcleo Jurídico afirmou ainda que o TCU tratou especificamente do 

assunto. Observemos: 

 
Ao tratar do assunto, a partir das justificativas apresentadas, o relator do 
Acórdão nº 5.900/2010 – 2ª Câmara – TCU, registrou que a unidade técnica 
suscitou:  
o fato de o ato convocatório não prever a possibilidade de as 
empresas que apresentarem índices contábeis exigidos aquém dos 
valores estipulados comprovarem sua capacidade econômico-
financeira por outros meios, como o capital mínimo ou patrimônio 
líquido ou, ainda, prestação de garantia, a fim de se ampliar a 
competitividade do certame [...] tal possibilidade está prevista no item 
7.2 da Instrução Normativa/MARE n. 5, de 21/7/1995, que estabelece os 
procedimentos destinados à implantação e operacionalização do 

                                                
2 Estabelecem normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 
no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG. 
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Sistema de Cadastro Unificado de Serviços Gerais (Sicaf), segundo o 
qual as empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 
em qualquer um dos índices apurados devem comprovar, 
considerados os riscos para administração e, a critério da autoridade 
competente, capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo no limite 
previsto na Lei n. 8.666/93, podendo, ainda, ser solicitada prestação de 
garantia na forma do artigo 56, § 1º, do referido diploma legal. 
(Acórdão nº 5.900/2010 – 2ª Câmara – TCU). 
Há, ainda, a advertência de que o administrador tem que observar que a 
escolha de um índice deve sempre vir justificada no processo administrativo 
da licitação e o índice eleito deve ser usual no mercado. A Administração 
estaria proibida de se utilizar de índices que não atendam às características 
do objeto, pois haverá verdadeira restrição ao caráter competitivo da 
licitação, haja vista que somente determinadas empresas, que consigam 
atingir tal índice, poderiam participar da disputa, o que fere o art. 3º, § 1º, I, 
da lei nº 8.666/93.  
O TCU, por diversas vezes, se posicionou nesse sentido, como, por 
exemplo, no acórdão nº 932/2013 – Plenário TCU. Foram tantas decisões 
reiteradas que o órgão máximo de contas editou a Súmula nº 289: 
A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo 
dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitação, conter 
parâmetros atualizados de mercado e atender às características do 
objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula inclua 
rentabilidade ou lucratividade. 
Reconhecendo que a obra, pela sua importância e complexidade técnica, 
demandava cuidados especiais na definição do universo de potenciais 
licitantes, o relator do Acórdão n.º 3133/2010-Plenário votou para que fosse 
tão somente expedida determinação ao Deracre no sentido de que, ao 
adotar índices mínimos de liquidez que se afastam dos valores utilizados na 
administração pública, assim entendidos aqueles próximos à unidade, no 
caso do Índice de Liquidez Geral, em seus editais de licitação para 
execução de objetos financiados com recursos federais, proceda a ampla 
demonstração do cabimento da escolha, inclusive mediante estudo da 
realidade das empresas potencialmente interessadas no objeto da 
licitação. (Acórdão n.º 170/2007-Plenário. Acórdão n.º 3133/2010-Plenário) 
Após a publicação do acórdão nº 1.214/2013, do Plenário do TCU, a 
Instrução Normativa nº 02/08, do MPOG foi alterada para acrescentar, 
dentre outros dispositivos, o inciso XXIV, a, b, c, d. Atente-se que essas 
novas regras apenas são exigíveis para a Administração Pública federal, 
estando os demais entes federativos isentos do seu cumprimento. 
Entretanto, no caso das estatais, nada lhe impediria a utilização por 
analogia, desde que o agente da licitação justificasse sua escolha, como 
bem se verá adiante. 
Por conseguinte, votou o relator por que se recomendasse à Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento 
(SLTI/MP) que incorpore à IN/MP 2/2008 regra que estabeleça como 
condição de habilitação econômico-financeira para a contratação de 
serviços continuados os seguintes índices: a) Liquidez Geral (LG), Liquidez 
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), bem como 
Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – 
Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a 
contratação; b) patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor estimado 
da contratação; e c) patrimônio líquido igual ou superior a 1/12 do valor total 
dos contratos firmados pela licitante com a Administração Pública e com 
empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitação. Esta fração 
deverá ser comprovada por meio de declaração, acompanhada da 
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício 
social, e se houver divergência superior a 10% (para cima ou para baixo) 
em relação à receita bruta discriminada na DRE, a licitante deverá 
apresentar as devidas justificativas para tal diferença. Nos termos do voto 
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do relator, o Plenário manifestou sua anuência. (Acórdão 47/2013- 
Plenário). 
Com isto, atualmente vige o cenário em que, quando exigido em edital 
(desde que devidamente justificado no processo administrativo) é lícito, para 
se comprovar a boa situação financeira da empresa, exigir índice superior a 
um. Isso não quer dizer que se pode pedir índice dois, três ou quatro, mas 
sim que, atenderá a exigência legal aquele que apresentar índice superior a 
um, como, por exemplo, 1,1. Por outro lado, a Administração pode 
aceitar, como alternativa a insuficiência do índice, que a comprovação 
da boa situação financeira se faça por outros meios, como previsto no 
art. 31, § 2º e apoiado na jurisprudência do TCU, acima exposta. 
 

Considerando o que até aqui foi afirmado no Parecer, a natureza da 

prestação dos serviços que se pretende contratar detém certa complexidade, e a 

exigência dos índices em tela impediria o sucesso do certame, haja vista que 

nenhuma das quatro companhias em disputa alcançaria tal habilitação por esta via, 

acarretando, dessa forma, em uma licitação deserta, que consequentemente geraria 

prejuízos a administração.  

Trazendo a legislação a qual a EMSERH está regida e as características 

do objeto, observa-se que a necessidade de suavizar as exigências da qualificação 

econômico financeira é fundamental para ampliar a competitividade, e não foi outro 

pensamento exarado pelo Núcleo Jurídico no Parecer conforme trecho extraído in 

verbis: 

Na análise do caso concreto tem-se primeiramente que observar a 
imparidade do objeto a ser licitado, qual seja: contratação de empresa para 
prestação de serviços de telefonia móvel corporativo.  
Em decorrência da especificidade do objeto, é cabível ressaltar que são 
poucas as empresas que fornecem tal serviço, podendo ser citadas: Algar 
Telecom (CTBC Telecom), Porto Seguro Conecta, Sercomtel, Nextel, Tim, 
Claro, Oi, Vivo sendo que estas últimas quatro são as principais do 
mercado.  
É interessante notar que justamente as principais empresas que fornecem o 
serviço de telefonia móvel coorporativo no Brasil estão passando por uma 
crise econômica, algumas das quais encontram-se em Recuperação 
Judicial, como é o caso do Grupo OI. Assim é que, também por esse motivo, 
nota-se que as empresas possivelmente — como bem reconhecem, no que 
tange à necessidade editalícia de possuir índices contábeis maior que 1 — 
serão inabilitadas, o que influenciará negativamente na competitividade do 
certame. 
No que tange a análise do valor da contratação em face da situação 
econômico-financeira das interessadas, inferimos que, de fato, é impossível 
averiguar se as empresas restarão impedidas de contratar com esta 
administração em decorrência da exigência de comprovação de boa 
situação financeira por intermédio de se encontrar dentro dos percentuais 
mínimos dos índices contábeis eleitos em virtude de: 1) o valor estimado da 
licitação pairar sob o sigilo legal; e 2) não se conhecer o balanço patrimonial 
de cada empresa.  
Assim é que se fará necessária a adoção de critério flexível para 
abarcar as empresas que possivelmente restariam inabilitadas em face 
de não conseguirem se firmar dentro dos critérios elencados no 
subitem 8.3.3 do Edital ora analisado.  
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Vislumbramos algumas opções a serem avaliadas pelo setor técnico 
competente neste caso em concreto. Vejamos: 
 
1) A Retirada das exigências de apresentação dos índices contábeis 
elencados no subitem 8.3.3, visto que, conforme observado nos tópicos 
anteriores, a utilização destes critérios é ato discricionário da administração, 
e não exigência legal; 
2) Permitir que as licitantes apresentem alternativamente um ou outro 
índice contábil que seja positivo; 
3) Continuar com a exigência dos índices elencados no subitem 8.3.3, 
inserindo alternativamente redação análoga à contida nos §§ 2º e 3º do 
artigo 31 da Lei nº 8.666/1993 e artigo 44 da IN/MARE nº 2/2010, nos 
seguintes termos:  
O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) 
em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez 
Corrente deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido 
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou 
do item pertinente. 
4) Adoção de outros critérios que o agente de licitação justificadamente 
escolher, evidenciando a competitividade ao mesmo passo em que garante 
a exequibilidade do contrato, tais como exigir a comprovação, caso a 
licitante não apresente os índices contábeis positivos, que comprove ter 
executado contrato com a administração pública nos moldes semelhantes à 
presente licitação mesmo em situação de insolvência contábil. 
 

Portanto, haja vista as informações expostas acima, de forma resumida, 

do Parecer, entende-se que para buscar a proposta mais vantajosa é necessário 

ampliar a competitividade e, consequentemente, estabelecer critérios de qualificação 

econômico financeira mais brando. Vejamos a conclusão do referido parecer: 

 
Por todo o exporto, a opinião do Núcleo Jurídico é a de que, em vistas de 
uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, se fará 
necessária a adoção de critério flexível de avaliação econômico-
financeira para abarcar as empresas que possivelmente restariam 
inabilitadas em face de não conseguirem se firmar dentro dos critérios 
elencados no subitem 8.3.3 do Edital ora analisado. Ressalte-se que, 
embora não se utilize de forma subsidiária dos artigos elencados da 
Lei nº 8.666/1993 e demais legislações aqui abordadas, o instrumento 
convocatório desta estatal pode prever a mesma ou sistemática similar 
à já vista na Lei geral de licitações. Ademais, endossa-se a 
característica genérica empregada na Lei das Estatais, por meio da 
qual se confere margem ao agente da licitação na escolha dos critérios 
de habilitação, desde que justifique seus atos mediante o 
sopesamento entre o princípio da competitividade e os demais que 
vigoram nas licitações desta Empresa. (grifos no original) 
 

Assim sendo, considerando os fundamentos manifestados pelo 

Núcleo Jurídico, o pedido será acatado nesse ponto e o edital estabelecerá 

nova redação para que as operadoras tenham outra opção de comprovar a 

qualificação econômico – financeira. 
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d) Do termo de abertura e encerramento do balanço patrimonial 

A princípio é importante aludir que o subitem 8.3.4 do edital traz as 

hipóteses de demonstrações contábeis na forma lei, o qual os licitantes devem 

cumprir para comprovar a sua capacidade econômico-financeira. Vejamos: 

 
8.3.4. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, nas seguintes situações e condições:  
a) demonstrações contábeis devem conter o Termo de Abertura e de 
Encerramento devidamente registrados ou arquivados na Junta 
Comercial do Estado, ou órgão pertinente, com as respectivas folhas 
numeradas, ou seja, cópia fiel do Livro Diário, autenticado, exceto se a 
empresa apresentar as Demonstrações Contábeis na forma da alínea “c” do 
mencionado subitem 6.1.3.3; 
b) As empresas que publicam suas Demonstrações Contábeis na imprensa 
Oficial, poderão apresentar cópia autenticada da publicação no Diário Oficial 
da União, do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja 
situada a empresa, ou em jornal de grande circulação; 
c) As empresas sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil Digital 
(ECD), nos termos do artigo 2º do Decreto Federal nº 6.022/2007, com a 
utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) deverão 
apresentar em documentos impressos extraídos do livro digital, tais como: o 
Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, os Termos de Abertura 
e Encerramento do livro digital e o Recibo de entrega do livro digital. 
d) As empresas constituídas no Exercício em curso, deverão enviar cópia do 
Balanço de Abertura, devidamente assinado pelo Profissional Contábil e 
Representante Legal da Empresa. 
e) Até 30 de abril serão aceitas Demonstrações Contábeis do penúltimo 
exercício encerrado, após esta data é obrigatória à apresentação das 
Demonstrações do último exercício encerrado; 
f) Para as empresas sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil 
Digital (ECD), nos termos do artigo 2º do Decreto Federal nº 6.022/2007, 
com a utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), fica 
prorrogado até o dia 30 de junho aceitabilidade das Demonstrações 
Contábeis do penúltimo exercício encerrado. 
g) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 
assinadas por Profissional de Contabilidade, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade e pelo Titular ou representante legal da 
empresa. 
h) Registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio 
do licitante para as sociedades simples. 
 

Não obstante, a impugnante questiona a apresentação do balanço na 

forma da alínea “a” do subitem acima citado, haja vista ser Sociedade Anônima (S/A) 

argumenta que não é obrigada a apresentar os termos de abertura e encerramento 

do balanço. 

Ocorre que a impugnante não é obrigada a apresentar o balanço nos 

termos da alínea “a”, pois o próprio subitem estabelece outras formas de 

apresentação do mesmo, dentre as quais o publicado em diário oficial devidamente 

autenticados, conforme alínea “c”. 
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Sobre o assunto, é importante trazer o ensinamento do professor Joel 

de Menezes NIEBUHR. Vejamos: 

 
(...)para responder a questão, é necessário tratar da legislação 
pertinente aos balanços patrimoniais, distinguindo a situação das 
sociedades anônimas em relação aos demais tipos societários. 
No que tange as sociedades anônimas, o balanço patrimonial deve ser 
elaborado até o quarto mês seguinte ao término do exercício social 
(artigo 132 da Lei nº 6.404/76) e publicados no órgão oficial da União 
ou do Estado e em outro jornal de grande circulação (caput do art. 
289 da mesma Lei), além de arquivado no Registro de Comércio (§5º 
do mesmo art. 289). Dessa sorte, os balanços patrimoniais das 
sociedades anônimas precisam estar publicados e arquivados no 
Registro do Comércio. Advirta-se que as sociedades por cotas de 
responsabilidade limitadas que optarem por seguir o regime das 
sociedades anônimas estão sujeitas às mesmas regras, conforme o 
Decreto nº 3.708/19. (...) Vê-se que os demais tipos societários não 
registram o balanço autonomamente. Eles registram os livros, que por 
sua vez, trazem consigo o resumo do balanço. Daí, para atestar a 
autenticidade do balanço apresentado em licitação, é que se costuma 
requerer o termo de abertura e de encerramento do livro. 

 

Depreende-se da leitura da manifestação acima que a apresentação do 

termo de abertura e encerramento é necessário para empresas que não são 

constituídas sob a forma de S/A, afim de que se possa atestar que o balanço 

patrimonial apresentado seja autentico. 

Ante o exposto, não é possível acatar a impugnação da OI MÓVEL 

S.A no sentido de excluir a alínea “a” considerando que a empresa dispõe de 

outras formas de apresentação do balanço patrimonial nos termos do subitem 

supracitado. 

 

e) Da Certidão Negativa com Efeitos de Positiva de Débitos Trabalhistas 

Preliminarmente, é sabido que quem deseja contratar com a 

Administração Pública, deverá comprovar que está habilitada de acordo com os 

requisitos previstos em Lei ou Regulamento específico, que é o caso da EMSERH 

por ser Empresa Pública. 

No edital da licitação em epígrafe, conforme subitem 8.4.7 a regularidade 

trabalhista deverá ser comprovada mediante a apresentação do seguinte 

documento:  

 
8.4.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, apenas em 
procedimentos cujo objeto contemple parcial ou integralmente terceirização 
ou utilização de mão de obra; 
 

Consequentemente a expedição da certidão positiva com efeito de 
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negativa é medida prevista na lei, conforme dispõe os art. 205 e 206 do CTN, in 

verbis: 

“Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, 
quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de 
requerimento do interessado, que contenha todas as informações 
necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de 
negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. 
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em 
que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data 
da entrada do requerimento na repartição. 
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão 
de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de 
cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 
exigibilidade esteja suspensa”. 
 

Assim, da análise destes artigos vemos que, pelo art. 206, é possível 

emitir certidão positiva com efeito de negativa no caso de haver cobrança executiva 

em que tenha sido efetivada a penhora de bens.  

Não obstante isso, a segunda condição em que é possível a expedição de 

certidão positiva com efeito de negativa, qual seja, é quando a exigibilidade do 

crédito esteja suspensa. 

Esse entendimento é o que se aplica a Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com Efeito de Negativa de acordo com as disposições do art. 642 – A, 

§2º da CLT. Vejamos: 

 
Art. 642-A. É instituída a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.  
§ 2º Verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente 
ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva de 
Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da 
CNDT. 
 

Seguindo o disposto no artigo supracitado, é o que dispõe também o art. 

6º, §2º da Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, 

in verbis: 

 
Art. 6º A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT não será obtida 
quando, decorrido o prazo de PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO 
TRABALHO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 7 regularização a que 
se refere o art. 1º, § 4º, constar do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas o número de inscrição no CPF ou no CNPJ da pessoa sobre 
quem deva versar. (Redação dada pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 
02.01.2012) 
§ 2º Suspensa a exigibilidade do débito ou garantida a execução por 
depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes, 
devidamente formalizada, expedir-se-á Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, observado o modelo constante do Anexo III. 

https://jus.com.br/tudo/penhora
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Nesse sentido, é possível concluir que a Certidão Positiva com Efeito de 

Negativa, pode ser aceita nos termos da lei, tendo em vista que o devedor, intimado 

para o cumprimento da obrigação em execução definitiva, houver garantido o juízo 

com depósito, por meio de bens suficientes à satisfação do débito ou tiver em seu 

favor decisão judicial que suspenda a exigibilidade do crédito. 

Por fim, entende-se que é possível aceitar a referida certidão, motivo 

pelo qual os argumentos suscitados pelo impugnante dispõe de amparo legal 

para alterar o edital. 

 

f) Da exigência da Certidão Negativa de Débito com a CAEMA 

Segundo alega a empresa Impugnante, a exigência da Certidão Negativa 

de Débitos com a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA 

para empresas estabelecidas no Estado, constante do subitem 14.5 do edital, é 

abusiva. 

Inicialmente, observe-se, que o item do edital que trata do assunto advém 

do Decreto Estadual nº 21.178/05 de 26 de abril de 2005 o qual define em seu artigo 

1º que é condição para celebração de contrato a prévia comprovação de 

regularidade/certidão negativa de débito com a CAEMA. Vejamos: 

 
Art. 1º - Fica condicionada a prévia comprovação de regularidade ou 
certidão negativa de débito para com a Companhia de Águas e Esgotos do 
Maranhão - CAEMA, a celebração de qualquer contrato, convênio, acordo 
ou ajuste firmado por pessoa física ou jurídica com a administração pública 
estadual, direta ou indireta, empresa, sociedade de economia mista ou 
fundações. 
 

Nesse sentido, se a legislação que rege determinado setor exige algumas 

posturas dos particulares, como, por exemplo, alvarás, certificados, registros, etc., a 

Administração deve assim se portar, a fim de resguardar o interesse público 

envolvido.  

Ademais, a EMSERH por ser empresa pública está sujeita aos termos 

do referido Decreto, e caso não atenda ao disposto neste, incorrerá em 

responsabilidade cível e administrativa. Portanto, entende-se pela 

impossibilidade de exclusão do item 14.5 do edital. 

 
g) Do pagamento via nota fiscal com código de barras 

Considerando o teor específico desta impugnação, os autos do processo 
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foram encaminhados a Gerência de Compras e Contratos e este setor, em despacho 

colacionado às fls. 476 à 479v, afirmou o seguinte sobre o ponto ora impugnado: 

 
Resposta à impugnação: A solicitação será acatada passando a ser o 
texto do item 13.1. do Termo para: “Os pagamentos serão efetuados no 
prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento, conferência e 
aceite definitivo, e de acordo com as condições constantes neste contrato, 
mediante a apresentação de Nota/Fatura, correspondente, em consonância 
com as demais exigências administrativas em vigor, através de 
transferência bancária em favor da CONTRATADA ou por meio de ordem 
bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez 
satisfeitas as condições estabelecidas neste contrato”. 

 
Portanto, diante da manifestação supracitada, o argumento 

invocado pela impugnante suscitou a necessidade de reforma do item 13.1 do 

termo de referência. 

 

h) Do reajuste de preços 

Acerca do reajuste de preços, a Gerência de Compras e Contratos 

acatou o argumento invocado pela impugnante, conforme informado no despacho 

acostado às fls. 504-506. Vejamos: 

 
Inicialmente, cabe destacar que a minuta do edital, assim como seus 
anexos atende determinações legais, com respaldo no parecer jurídico 
quanto aos requisitos de legalidade das cláusulas ali dispostas (folhas 299-
301-V). Dessa forma, esclarecemos que o marco inicial a ser contado para 
início do período de um ano para a aplicação dos índices de reajustamento 
de contratos está estabelecido pela Lei 10.192/2001, nos seguintes termos: 
Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração 
Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com 
as disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 
§ 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste 
artigo será contada a partir da data limite para apresentação da 
proposta ou do orçamento a que essa se referir.’ 
Assim como o Decreto n° 1.054, de 7 de fevereiro de 1994, que 
regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Federal 
direta e indireta: 
(...) 
Art. 5° Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, 
de acordo com a variação dos índices indicados no instrumento 
convocatório da licitação ou nos atos formais de sua dispensa ou 
inexigibildade, ou ainda no contrato, com base na seguinte fórmula, vedada 
a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data limite para 
apresentação da proposta; 
(...)  
Dispõe o regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH: 
Art. 57. O edital conterá, no preâmbulo, o número de ordem da licitação, em 
série anual, a identificação da EMSERH, o modo de disputa adotado, o 
regime de execução em se tratando de obras ou serviços, a menção de que 
será regida por este Regulamento, o local, dia e hora para recebimento da 
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documentação e proposta de preço, bem como para início da abertura dos 
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 
(...) 
X - critérios de reajuste e de repactuação dos preços, conforme a natureza 
do objeto contratado, visando à recomposição do equilíbrio financeiro do 
contrato; 
À vista disso, entendemos que para reajustar os preços de acordo com 
cláusula contratual, período será de um ano, contado a partir da data da 
apresentação das propostas ou da data do orçamento a que ela se referir, 
devendo os demais reajustes serem efetuados quando se completarem 
períodos múltiplos de um ano, contados sempre desse marco inicial, sendo 
necessário que estejam devidamente caracterizados tanto o interesse 
público na contratação quanto a presença de condições legais para a 
contratação. Na mesma ocasião, acatamos o índice sugerido pela 
impugnante por se tratar de referência para correções de preços e valores 
contratuais utilizado para estes tipos de serviços de telefonia. (grifos no 
original) 
 

Nesse sentido, em razão das especificidades do serviço de 

telefonia, a solicitação do impugnante foi parcialmente acatada. 

 

i) Da base de cálculo das multas em caso de inexecução parcial do contrato 

O impugnante solicitou que em caso de descumprimento parcial de suas 

obrigações, a base de cálculo da multa deverá ser o valor da parcela ou serviço em 

atraso. A Gerência de Compras e Contratos acatou parcialmente o pedido, 

conforme despacho constante das fls. 505-506. Vejamos: 

 
Quanto ao pedido de que o percentual da penalidade de multa em caso de 
inadimplemento parcial incida apenas sobre o valor da parcela 
remanescente, inserimos na Cláusula Décima Sexta – Das Sanções, o 
Parágrafo Único: serão regulados por esta cláusula, os casos não 
enumerados pela cláusula décima primeira – Do Acordo de Nível de 
Serviço.  Assim, de forma clara e inequívoca, ficam atendidos os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a cláusula décima 
primeira pontua os níveis para cada infração, ou seja, o percentual de 5% 
não é único. 
Ademais, se o percentual de 5% incidir apenas sobre o valor da parcela, 
não teria tal razoabilidade caso a EMPRESA tivesse apenas uma única e 
última parcela para ser adimplida, podendo não ser compatível com a 
gravidade e a reprovabilidade da infração. 
À vista disso, cumpre esclarecer que a Minuta do Contrato atende 
determinação quanto ao aspecto legal, respeitando todos os princípios que 
regem a Administração Pública, objetivando resguardar a Administração 
Pública em eventuais contratações.   
 

Assim, foi acrescentado um parágrafo único na Cláusula Décima 

Sexta com a seguinte redação: “o parágrafo único, a qual dispõe que serão 

regulados por esta cláusula, os casos não enumerados pela cláusula décima 

primeira – Do Acordo de Nível de Serviço.” 
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j) Retenção do pagamento pela contratante  

A Gerência de Compras e Contratos em despacho colacionado às 

fls. 495, afirmou que a solicitação referente a alteração do subitem 13.7 não 

será acatada, permanecendo o mesmo inalterado. 

 

l) Da exigência de habilitação  

A OI MÓVEL S/A afirmou, em sua impugnação, que a exigência de 

Declaração constante do Anexo V do edital é excessiva. 

Tal premissa não merece ser acatada, considerando que esta 

licitação está regida nos termos do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da EMSERH, e a referida declaração obedece ao art. 112 do 

supradito regulamento.  

 

m) Da indevida apresentação de certidões de regularidade mensalmente 

Nas licitações regidas pelo Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da EMSERH a prova da regularidade fiscal dos interessados para 

contratar estão definidas no art. 108 desse Regulamento. Vejamos:  

 
I - certidão negativa de débito perante o Instituto Nacional de Seguridade 
Social-INSS;  
II - certificado de regularidade do FGTS-CRF;  
III - regularidade para com a Fazenda Estadual do Maranhão, incluindo 
Certidão de Débitos de Dívida Ativa;  
IV - em casos de empresas sediadas no Estado do Maranhão, a prova de 
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
pertinente ao seu ramo de atividade, ou compatível com o objeto contratual; 
V – comprovação de regularidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas - CEIS;  
VI - comprovação de regularidade junto ao Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF ou congênere, se houver;  
VII- certidão negativa de débitos trabalhistas-CNDT, apenas em 
procedimentos cujo objeto contemple parcial ou integralmente terceirização 
ou utilização de mão de obra; 
 

Observa-se a princípio que os dispositivos legais acima norteiam os 

procedimentos que devem ser adotados na fase preparatória para o contrato, que é 

a licitação, mais precisamente na fase de habilitação, momento em que a condição 

de regularidade fiscal do futuro contratado dever ser investigada.  

Portanto, formalizado o contrato, a principal obrigação da Administração 

é a de pagar os preços pactuados pelos serviços prestados, e da parte contratada, a 

manutenção das condições de habilitação e qualificação existentes no ato da 
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formalização, com o respectivo direito de receber o valor acordado como 

remuneração pela execução do contrato.  

Esta obrigação relativa ao contratado, de manter durante toda a 

execução do contrato as condições de habilitação exigidas na licitação, encontra-se 

prevista no artigo 175, inciso IX do Regulamento Interno de Licitações e Contratos:  

 
Art. 175. São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por esta Lei: 
IX - a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório;  
 

Nesse sentido, a prévia verificação da regularidade fiscal do contratado 

a cada pagamento é uma obrigação inafastável que recai sobre a Administração. 

Desta forma, por força do dispositivo acima transcrito, tem-se como 

necessária a apresentação das certidões negativas tanto no ato da 

formalização do instrumento quanto da efetivação do pagamento, não 

podendo a EMSERH adotar forma diferente do disposto no seu Regulamento. 

Assim, não merece ser acatado o argumento exposto pela impugnante.  

 

n) Da necessidade de previsão expressa acerca da participação de licitantes 

em regime de consórcio 

A vedação de participação de empresas em consórcio tem como objetivo 

evitar a pluralidade de empresas prestando o mesmo serviço ao STF, o que além de 

problemas relativos à transferência de responsabilidade em eventuais falhas, evita, 

também, problemas relativos ao faturamento de um mesmo contrato em empresas 

distintas.  

Ademais, conforme depreende-se da analise do art. 114 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos a decisão acerca da participação de consórcios é 

discricionária. Vejamos: 

 
Art. 114. A participação de consórcios poderá ser permitida, caso 
autorizado pelo edital, conforme recomendado em parecer técnico 
previamente aprovado pela autoridade competente, observadas as 
seguintes normas: 
 

Dessa forma, a vedação de formação de consórcios não restringe a 

ampla concorrência do procedimento licitatório, sendo assim, a impugnação 

apresentada pela empresa OI MÓVEL S.A. não procede. 
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o) Quanto ao prazo de entrega  

O teor específico desta impugnação é semelhante ao apresentado pela 

CLARO S.A e TIM CELULAR S/A. Dessa forma, a Gerência de Compras e Contratos 

em despacho constante das fls. 476 à 479v, se manifestou da seguinte forma: 

 
Questionamento 5 – DO PRAZO PARA INICIO DOS SERVIÇOS 
Texto do TR: “O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, 
com início em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento da Ordem 
de Serviço pela Contratada, devendo ocorrer de acordo com as condições 
estabelecidas e conforme especificações deste Termo”. 
Impugnação: Conforme definido em reunião, considerando que também 
houve uma outra impugnação da empresa TIM e cujo prazo para entrega 
dos aparelhos está solicitado para 15 dias, estamos alterando a cláusula 
4.2. 
Resposta à impugnação: A solicitação será acatada passando a ser o 
texto da cláusula 4.2. para: “O prazo de execução dos serviços será de 12 
(doze) meses, com início em até 15 (quinze) dias corridos contados do 
recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada, devendo ocorrer de 
acordo com as condições estabelecidas e conforme especificações deste 
Termo”. 

 
Portanto, diante da manifestação supracitada, o argumento 

invocado pela impugnante suscitou a necessidade de reforma do item 4.2 do 

termo de referência. 

 

p) Da abertura de chamados 

A Gerência de Compras e Contratos, através do despacho colacionado às 

fls. 476 à 479v, e, em resposta a questionamento semelhante feito pela TIM 

CELULAR S/A, afirmou o seguinte sobre o item ora impugnado: 

 
Questionamento 6 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Texto do TR Item 9.3. “Fornecer número telefônico para contato e registro 
de ocorrências sobre o funcionamento do serviço contratado, com 
funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, 
disponibilizando à CONTRATANTE, e/ou a quem estiver designar, um 
atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, excluindo a 
disponibilização de central de atendimento estilo Call Center. 
Impugnação: A TIM entende que o 0800 para clientes governamentais com 
atendimento 24h e 7 dias por semana, atende a exigência. 
Resposta à impugnação: A cláusula 9.3. já contempla esta solicitação.  

 

Portanto, diante da manifestação acima, o questionamento 

invocado pela OI MÓVEL S.A não possui amparo legal, visto que a clausula 9.3 

do termo de referência já atende a essa solicitação.  
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IV – CONCLUSÃO  

Conforme exposto acima, esta Comissão Setorial de Licitação, em 

respeito ao instrumento convocatório e em estrita observância aos demais princípios 

que regem as licitações, CONHECE da impugnação apresentada pela empresa OI 

MÓVEL S.A., em razão a sua tempestividade, para no mérito DAR PROVIMENTO 

PARCIAL, no sentido de acolher em parte os questionamentos apresentados, 

retificando o edital, termo de referência e minuta de contrato nos pontos que 

forem acatados, permanecendo inalteradas as demais condições editalícias da 

Licitação Presencial nº 50/2018, salvo a data de abertura que será remarcada a 

posteriori, conforme aviso de adiamento publicado no site da EMSERH.  

 
 
                                         São Luís, 07 de novembro de 2018. 
 
 
 

Lauro César Costa 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

 
 
 
De acordo: 
 
 
Jessica Thereza M. R. Araújo 

Presidente da CSL/EMSERH 

 
 


