
 

 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 078/2018 - CSL/EMSERH 
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.897/2018 – EMSERH 

 
OBJETO: Constitui-se objeto desta licitação a contratação de empresa especializada 

em Prestação de Serviços de Analise Microbiológico para o Laboratório de 

Controle de Qualidade de Hemocomponentes do HEMOMAR. 

 

 

I – Do Relatório: 

 

Trata-se de julgamento da impugnação apresentada pela 

empresa LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARANHÃO LTDA – 

LACMAR, ao Edital do Licitação Presencial n° 078/18 – EMSERH nos autos do 

Processo Administrativo 9.897/2018 -EMSERH, tipo Menor Preço, modo disputa 

aberto, que tem como objeto a contratação de empresa especializada em 

Prestação de Serviços de Analise Microbiológico para o Laboratório de Controle 

de Qualidade de Hemocomponentes do HEMOMAR. 

 

Apresentada a impugnação, foi submetida à análise da 

Agente de Licitação, para fins de conhecimento, análise e manifestação.  

 

No que concerne à tempestividade, foi constatada 

tempestiva a impugnação apresentada pela Empresa LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

CLÍNICAS DO MARANHÃO LTDA – LACMAR já que interposta regularmente dentro 

do prazo estipulado no art. 63, § 2 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 

da EMSERH, que prevê: “Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para 

impugnar ou solicitar esclarecimentos ao edital de licitação, por irregularidade na 

aplicação deste Regulamento, protocolando 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”.  

 

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 AO EDITAL 

da referida empresa encontram‐se transcrita de forma resumida conforme abaixo: 

 

“[...] 
II – RAZÕES PARA REFORMA DO EDITAL 

 
2.1 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FISCAL 
 



 

 

 
 
O edital exige, no item 8.5.3 que o licitante apresente 

como condição de habilitação fiscal, certidão de “Regularidade 
para com a Fazenda Estadual do Maranhão, incluindo Certidão 
de Débitos de Dívida Ativa;   

 
A regularidade fiscal, dentre outros, constitui requisito 

essencial para a habilitação das empresas licitantes, consoante 
dispõe o art. 27, IV da Lei de Licitações, in verbis: 

 
Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á 
dos interessados, exclusivamente, documentação 
relativa a: 
I - habilitação jurídica; 
II - qualificação técnica; 
III - qualificação econômico-financeira; 
IV – regularidade fiscal e trabalhista; (destacamos) 
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 
7º da Constituição Federal 

 
Tal exigência não constitui restrição ao caráter 

competitivo do certame, por estar em consonância com o 
disposto no art. 29, inciso III, da Lei n. 8.666/1993: Senão 
vejamos: 
 

Art. 29.  A documentação relativa à regularidade 
fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em: 
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes 
(CGC); 
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes 
estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual; 
III - prova de regularidade para com a Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma 
da lei; (destacamos) 
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943. 

 
O edital somente exigiu “Regularidade para com a 

Fazenda Estadual do Maranhão, incluindo Certidão de Débitos 
de Dívida Ativa” e alguns documentos comprobatórios da 
regularidade para com a Fazenda Federal, abstendo-se de 
exigir com relação à regularidade Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.  

 
Então, dever constar no instrumento convocatório:  

 
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda 
Nacional, mediante apresentação de certidão 



 

 

expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e pela  
Procuradoria - Geral  da  Fazenda  Nacional  
(PGFN ),  referente  a  todos  os  créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 
relativos  à Seguridade  Social / INSS,  nos  termos  
da  Portaria Conjunta  nº  1.751,  de 02/10/2014, do 
Secretário  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  da  
Procuradora - Geral  da Fazenda Nacional ; b) Prova  
de  situação  regular perante  o  Fundo  de  Garantia  
por Tempo  de  Serviço,  através de apresentação do 
CRF -Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do 
domicílio ou sede da licitante, relativa ao ISSQN – 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e 
relativa à TLF – Taxa de Localização e 
Funcionamento, mediante: Certidão Negativa de 
Débitos Municipais; Certidão Negativa quanto à 
Dívida Ativa Municipal; Quando a  prova  de  
regularidade  de  que  trata  a  alínea  “e”  for  
comprovada mediante   a   apresentação   de   uma   
única   certidão,   e   dela   não   constar 
expressamente    essa    informação, deverá  a   
licitante    demonstrar    com documentação hábil 
essa condição. 

 

III - DO PEDIDO 

Diante de todo o exposto, requer e espera meticulosa 
atenção do Presidente desta Comissão Setorial de Licitação, 
para acolher as alegações trazidas a lume e proceder com as 
devidas modificações no Edital em apreço, consistente na 
exigência de documentos comprobatórios de regularidade fiscal 
para com a Fazenda Federal e Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, 
SUSPENDENDO o ato convocatório para posterior 
republicação com as devidas correções, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido nos termos do art. 21, §4º da Lei nº 

8.666/93.” 
 

III - DA ANALISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 

Conforme consta no objeto do edital ora impugnado, esta 

licitação visa a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de 

Analise Microbiológico para o Laboratório de Controle de Qualidade de 

Hemocomponentes do HEMOMAR, condições gerais contidas no Termo de 

Referência. 

 

Ressalta-se da importância de esclarecer quanto a 

natureza jurídica da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, ou 

seja, EMPRESA PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. 

 

Informamos ainda quando a existência de legislação 

própria para as empresas estatais, a seguir, Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho 

de 2016 



 

 

Ressalta-se da importância de ratificar a informação 

contida no edital quanto as legislações que regiram este procedimento licitatório. 

“A licitação reger-se-á pelas disposições do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos 
da EMSERH, às disposições dos artigos 42 a 49 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e alterações, à Lei Estadual 
n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015 e à Lei 
Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e 
Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de março de 
2016.” 

(grifo nosso) 

 
Após análise da impugnação a Agente de Licitação 

da  EMSERH, vem esclarecer: 

 
Quanto ao pedido de exigência dos seguintes documentos de habilitação fiscal e 
trabalhista: 
 
“Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e pela  
Procuradoria - Geral  da  Fazenda  Nacional  (PGFN ),  referente  a  todos  os  créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 

relativos  à Seguridade  Social / INSS,  nos  termos  da  Portaria Conjunta  nº  1.751,  de 
02/10/2014, do Secretário  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  da  Procuradora - Geral  da Fazenda 
Nacional ; b) Prova  de  situação  regular perante  o  Fundo  de  Garantia  por Tempo  de  Serviço,  
através de apresentação do CRF -Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, relativa ao ISSQN 
– Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e relativa à TLF – Taxa de Localização e 
Funcionamento, mediante: Certidão Negativa de Débitos Municipais; Certidão Negativa quanto à 
Dívida Ativa Municipal; Quando a  prova  de  regularidade  de  que  trata  a  alínea  “e”  for  
comprovada mediante   a   apresentação   de   uma   única   certidão,   e   dela   não   constar 
expressamente    essa    informação, deverá  a   licitante    demonstrar    com documentação hábil 

essa condição.” 

 

Conforme disciplinado no inciso IV do art. 103 c/c 

com o art. 108 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH - 

RILC/EMSERH, foram exigidos no edital da Licitação Presencial nº 78/2018 todos os 

documentos contidos no rol do art. 108 do RILC/EMSERH, a seguir: 

 

“Art. 103. A habilitação será apreciada 
exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros: 
[...] 
IV - regularidade fiscal e trabalhista;  
 
Art. 108. Os documentos mencionados no inciso 
IV do artigo 103 consistirão em: 
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;  
§1º Serão aceitas como prova de regularidade 
emitida pelos órgãos competentes as certidões 
negativas e as certidões positivas com efeitos de 
negativa.  
§2º Para empresas não sediadas no estado do 
Maranhão, a regularidade que trata o inciso III do 
artigo 108 consistirá apenas com a Certidão 
Negativa de Dívida Ativa. 

 

Ressalta-se ainda que no subitem 9.1 do edital, 

existe a exigência de apresentação, no ato da assinatura do contrato, Alvará de 

Localização e Funcionamento da sede da licitante, a seguir: 

 

“9.1. No ato da assinatura do contrato, a 
adjudicatária deverá apresentar, quando 
solicitado, o Alvará de Localização e 
Funcionamento da sede da licitante, 
consoante recomendação da Auditoria Interna 
da EMSERH. 

 

IV – Da Decisão 

  

Em função da impugnação apresentada ao Edital, e 

diante da análise e resposta através de sua Agente de Licitação, comunico que não 

haverá modificações no Edital do Licitação Presencial nº 078/2018. 

 

Pelo exposto, em respeito ao instrumento 

convocatório e em estrita observância aos demais princípios da Licitação, CONHEÇO 

a impugnação apresentada pela Empresa LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

DO MARANHÃO LTDA – LACMAR, tendo em vista sua tempestividade, para no 

MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Desta forma, comunico que permanecem 

incólumes todas as condições editalícias preestabelecidas neste processo. 

 
São Luís (MA), 6 de setembro de 2018. 

 
 

Jéssica Thereza M.R Araújo 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 


