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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 053/2019 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 300.723/2018 - EMSERH  

Impugnante: MALKA SERVICE LTDA 

Objeto: Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E 

HIGIENIZAÇÃO para a Unidades de Saúde do Hospital do Servidor, administrado pela 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 
Trata-se de análise de PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO apresentada pela 

empresa MALKA SERVICE LTDA devidamente qualificado na peça inicial acostada 

aos autos (fls. 325-325v), em face do edital da Licitação Eletrônica nº 053/2019 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 3.1 e 3.1.1 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 

Acerca do assunto, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

EMSERH nos § 2º e 3º do art. 65 assim disciplinou: 

 
Art. 65. (omissis) 
§2° 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 antes da realização 
da sessão. 
§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. 
 

A data de abertura da sessão pública está marcada para o dia 19/08/2019 

às 09h00min no sistema licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) e o prazo para 
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que qualquer pessoa possa impugnar o instrumento convocatório em epígrafe é até 

às 17h:00min do dia 12/08/2019, horário em que se encerra o expediente da 

EMSERH. 

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

01/08/2019, portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade do pedido 

ao passo que será apreciado o mérito deste. 

 
II – DAS RAZÕES  

 
A empresa impugnante alega que o item 11.3.4.1 do edital restringe a 

competitividade do certame ao exigir que as empresas apresentem atestado de 

capacidade técnica comprovando a execução de serviços de higienização hospitalar: 

 
Esta empresa, tendo interesse em participar do certame, cujo objeto 
refere—se Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO para a Unidades de Saúde 
do Hospital do Servidor, administrado pela Empresa Maranhense de 
Serviços Hospitalares – EMSERH, verificou a seguinte solicitação, quando a 
documentação de comprovação de qualificação técnica, no item 11.3.4.1: 
Atestado e/ou Declaração de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, comprovando 
que a licitante executa ou executou serviços de HIGIENIZAÇÃO 
HOSPITALAR, de forma satisfatória, em quantidade mínima de 50% 
(cinquenta por cento) dos postos a serem contratados.  
Acontece que sempre será admitida a exigência de comprovação de 
qualificação técnica por meio de atestados de capacidade técnica 
operacional de complexidade operacional equivalente ou superior as obras 
ou serviços que se pretende contratar, vedada as exigências de limitações 
de tempo ou época, ou ainda de locais específicos, conforme o §5º, art. 30 
da lei 8.666/93, que diz:  
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou 
quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na 
licitação.  
O teor do atestado de capacidade técnica, deve sempre versar pelo serviço 
a ser realizado, atestando a aptidão da empresa em realizar ou não o 
serviço a ser contratado, não podendo realizar restrições de tempo, tão 
pouco de local onde fora realizado. Não havendo porque se falar aqui, que 
as empresas que nunca prestaram serviços de limpeza em ambiente 
hospitalar, são inaptas para o serviço, o que configura aqui, restrição ao 
principio da competitividade, pois diversas empresas podem deixar de 
participar do certame, por ainda não terem realizado o serviço em ambiente 
hospitalar. Além disso, qualquer particularidade do serviço, pode ser 
aprendido através de treinamentos específicos e até mesmo pela 
contratação da mão de obra específica, ou seja, da mão de obra cuja 
experiência seja limpeza e higienização em ambiente hospitalar, uma vez 
que o processo licitatório gera em torno de locação de mão de obra, fator 
que fará a diferença no momento da execução. 
 

Ante o exposto, requer a procedência da impugnação apresentada e, 
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consequentemente, a reforma do edital. 

 
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.  

Outrossim, o presente certame tem como objeto o Registro de Preços 

para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados 

de limpeza, conservação e higienização para a Unidade de Saúde do Hospital do 

Servidor, administrado pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 

EMSERH.  

Considerando a natureza técnica do objeto, os autos foram remetidos à 

Gerência de Logística, que prestou as seguintes informações às fls. 327: 

 
Conforme solicitado no despacho administrativo (fl. 326) e em atendimento 
ao pedido de impugnação da empresa MALKA Service Ltda quanto à 
Comprovação de Aptidão (fls. 325 e 325v), informamos que os serviços de 
limpeza e conservação de uma unidade hospitalar, diferencia-se deste 
serviço em outros locais, pelas exigências de níveis de segurança que 
exigem um ambiente hospitalar, que por sua vez exige de uma empresa 
prestadora deste tipo de serviço know how e equipamentos próprios para a 
desejada prestação de serviço. 
Desta forma, considerando o acima descrito, recomendamos que seja 
mantida a essência da cláusula de Comprovação de Aptidão. 

 
Nesse sentido, depreende-se das informações prestadas pelo referido 

setor que a manutenção da exigência de qualificação técnica é pertinente ao objeto 

licitado, qual seja, higienização hospitalar, ao passo que esta se diferencia da 

―limpeza comum‖ tendo em vista a necessária obediência às normas de segurança e 

higiene que uma unidade hospitalar demanda. 

Insta ressaltar que o Tribunal de Contas da União, através do Acórdão nº 

938/2014 – Plenário, afirma que limpeza hospitalar não é atividade compatível em 

características com limpeza predial comum: 

 
”91. Embora o HFA afirme, quando da resposta à oitiva (peça 44, p. 2), que a 
limpeza técnica seja administrativa ou hospitalar possui diferenças de 
aplicação singelas, não concordamos com tal assertiva, considerando as 
peculiaridades que envolvem a limpeza hospitalar. 
(...) 
93. Além disso, estabelece o edital que os procedimentos de limpeza a 
serem adotados deverão observar a prática da boa técnica e normas 
estabelecidas pela legislação vigente no que concerne ao controle de 
infecção hospitalar, devendo, ainda, os profissionais de limpeza serem 
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habilitados para atuar nas unidades de saúde classificadas em áreas 
críticas, áreas semicríticas e áreas não críticas, conforme item 4.1.2.3 do 
termo de referência (peça 4, p. 36). 
94. Ademais, há que se considerar também o tratamento diferenciado 
que se deve dar a coleta de resíduos de serviço de saúde, que deve 
observar normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 
12.810, NBR 12.807 e NBR 12.809 e a Resolução 358/2005, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 
95. Por fim, não se trata de um mero serviço de limpeza e conservação 
predial. Conforme salientado pela comissão de controle de infecção 
hospitalar, em suas orientações constantes do edital (peça 4, p. 38), a 
‘limpeza hospitalar não pode ser negligenciada e quando realizada, as 
técnicas empregadas devem ser adequadas objetivando assegurar 
conforto e segurança aos usuários e trabalhadores de saúde’. 
(...) 
104.  Por fim, embora as normas de licitação devam ser interpretadas em 
favor da ampliação da competitividade, não se pode desconsiderar o 
interesse da administração e a finalidade do contrato, que, no presente 
caso, é assegurar um ambiente hospitalar higienizado que garanta a 
integridade física dos pacientes e o desempenho das atividades de 
saúde pelos funcionários do HFA, impedindo a proliferação de infecções 
hospitalares.”(Acórdão 938/2014-Plenário, TC 012.718/2013-0, relatora 
Ministra Ana Arraes, 9.4.2014). 
 

Com efeito, diante da jurisprudência do TCU, entende-se que a exigência 

mais rígida, para fins de qualificação técnica, da comprovação de experiência 

anterior em limpeza hospitalar, é relevante para atender aos padrões exigidos pelas 

normas que tratam do assunto, haja vista que o objeto da licitação possui padrões 

diferentes da limpeza comum.  

Portanto, considerando o entendimento manifestado pelo setor 

competente bem como pelo Tribunal de Contas da União, não assiste razão os 

argumentos expostos pelo impugnante.  

 

IV – CONCLUSÃO 

 

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

observância aos princípios que regem os procedimentos licitatórios, CONHEÇO a 

impugnação apresentada pela empresa MALKA SERVICE LTDA, em razão da sua 

tempestividade, para no MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao pleito formulado. 

 
Na oportunidade, comunico que permanecem inalteradas todas as 

cláusulas editalícias e que a data da sessão de abertura da Licitação Eletrônica 

nº 053/2019 fica mantida para o dia 19 de agosto de 2019 às 09h:00min no 

sistema licitações – e (www.licitacoes-e.com.br), conforme aviso de adiamento 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=ACORDAO-LEGADO-119619&texto=2b2532384e554d41434f5244414f2533413933382b4f522b4e554d52454c4143414f2533413933382532392b414e442b2b2532384e554d414e4f41434f5244414f253341323031342b4f522b4e554d414e4f52454c4143414f253341323031342532392b414e442b2b434f4c45474941444f253341253232504c454e4152494f253232&sort=DTRELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-LEGADO;DECISAO-LEGADO;RELACAO-LEGADO;ACORDAO-RELACAO-LEGADO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1
http://www.licitacoes-e.com.br/
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publicado no sítio eletrônico da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br/licitaoes-

online).  

     
 
São Luís - MA, 05 de agosto de 2019. 

 
 

Igor Manoel Sousa Rocha 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 515 
 
 
De acordo: 
 
Jéssica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 
Mat. 1753
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