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CSL/EMSERH 

Fls. _______________ 

Proc. nº 85.337/2018 

Rub. ______________ 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 
Referência: Licitação Presencial nº 049/2019 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 85.337/2018 - EMSERH  
Impugnante: PRANDINI & OLIVEIRA LTDA 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços Contínuos de 
Nutrição e Alimentação Hospitalar, visando o fornecimento de dietas gerais e específicas 
destinadas à pacientes (adultos e infantis) e acompanhantes legalmente instituídos (Lei 
Federal nº 8.069. de 13/07/90 e Lei Federal n.º 10.741, de 01/10/03), além de refeições para 
funcionários autorizados das unidades de saúde vinculadas a Secretaria de Estado da 
Saúde, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias 
adequadas, englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de 
produção, distribuição, administrativas, para atender as necessidades das unidades 
hospitalares administradas pela EMSERH, conforme Lotes e Unidades descritas em 
ANEXO. 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela 
empresa PRANDINI & OLIVEIRA LTDA devidamente qualificado na peça inicial acostada 
aos autos (fls. 2023/2034), em face do edital da Licitação Presencial nº 049/2019 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 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 
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julgar e responder à impugnação, em até 03 (três) dias úteis antes da 
realização da sessão. 
 
A data de abertura da sessão pública está marcada para o dia 

16/01/2020 às 09h00min e o prazo para que qualquer pessoa possa impugnar ou solicitar 
esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até às 18h00min do 
dia 09/01/2020, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

 
Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi encaminhada 

no dia 09/01/2020, portanto, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do 
pedido e o mérito será apreciado. 
 
II – DAS RAZÕES 
 

A empresa impugnante alega que o edital não exige a garantia da 
proposta tampouco a relação dos contratos firmados das licitantes. Vejamos: 

 

Note-se que a habilitação financeira tem o condão precípuo de 
avaliar se o pretenso contratado tem condições mínimas, sob o 
enfoque financeiro, de garantir a execução do contrato, vale dizer, se 
ele poderá suportar todos os custos que virão da execução do 
contrato. 
Para análise da saúde financeira das pretensas contratadas a 
Administração poderá exigir os requisitos postos no art. 31 da Lei nº 
8.666/93. 
Por outro lado, a Lei nº 8.666/93 propõe uma série de medidas que 
podem ser adotadas pela administração, no planejamento da 
contratação pública, na intenção de resguardar o regular andamento 
da sua fase externa bem como a boa e correta execução do futuro 
contrato. 
O objeto a ser licitado apresenta todos os lotes com valores 
expressivos, que em tese, microempresa ou EPP sequer poderiam 
participar em razão do seu capital social e pelas limitações que a lei 
regula em relação ao quantitativo de funcionários que as mesmas 
podem contratar. 
O edital é vago, no que diz respeito a garantia para administração 
pública que os licitantes têm saúde econômica para suportar os 
contratos. 
Como de praxe nos editais deste porte , deveria ser exigido dos 
licitantes que os mesmos além da comprovação patrimônio mínimo 
ou capital mínimo com percentual mínimo estipulado por esse órgão, 
sobre os valores estimados, deveria exigir a garantia de proposta , 
nos termos do art. 31, II da lei 8.666/93, além da relação dos 
compromissos assumidos, de que 1/12 (um doze avos) do valor total 
dos contratos firmados com a administração e/ou com a iniciativa 
privada , vigentes na data de publicação do edital deste pregão, não 
seja superior ao patrimônio líquido do licitante. 
 
Ademais, questionou o critério de desempate oportunizado as 

microempresas e empresas de pequeno porte, que estejam classificadas a margem e 10% 
sobre a melhor licitante classificada. 
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O edital prevê em item 10.11 que: 
"encerrada a etapa competitiva, as propostas de MEI/ME/EPP que se 
encontrarem na faixa até 10% (dez por cento) acima do menor preço 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada, devendo 
estas proponentes serem convocadas na ordem de classificação, 
uma na falta da outra, para fazer uma única oferta, inferior a da 
primeira colocada, visando o desempate. 
Como se sabe, o empate ficto se consubstancia num mecanismo de 
preferência criado pela LC 123, com o intuito de oportunizar às 
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que 
estejam classificadas dentro de uma certa margem, o oferecimento 
de nova proposta de preço inferior ao da melhor classificada, quando 
esta tenha sido apresentada por uma média ou grande empresa. 
Vejamos os termos da LC 123/2006 a respeito: 
"Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
§1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada. 
§2º Na modalidade pregão, o intervalo percentual estabelecido no 
§1º deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor 
preço. 
Como não poderia ser diferente, de igual modo a lei estadual do 
Maranhão nº 9.529 de 23/12/2011, que regulamentou o tratamento 
diferenciado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 
(EPP) nas licitações, dispõe em seu art.14 que: 
Art. 14. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte. 
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada. 
§ 2 ° Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido 
no § 1º deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao 
melhor preço. 
Não diferente, a lei estadual do Maranhão nº 10.403 de 29/12/2015, 
que também regula o tratamento diferenciado as microempresas 
(ME) e empresas de pequeno porte (EPP) nas licitações, dispõe em 
seu art. 6° § 2° Na modalidade de pregão, que o intervalo percentual 
estabelecido no § 1°  deste artigo será de até 5% (cinco por cento) 
superior ao melhor preço obtido após a fase de lance. 
Portanto a forma como foi disposto no edital, além de ilegal (10%), 
pois contraria a lei federal e as leis estaduais que lastreiam a base 
legal para elaboração deste edital , pode trazer prejuízos de 
considerável monta às empresas que não concorrerão na condição 
de microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP). 
Assim sendo, torna-se imprescindível a mudança do edital, fazendo 
cumprir o que dispõe a legislação. 
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Por fim, em relação a qualificação técnica, a impugnante questiona a 
exigência de comprovação na experiência de produção e distribuição de alimentos e 
nutrição hospitalar, equivalente a um percentual de no mínimo 30% (trinta por cento) do 
objeto previsto no instrumento convocatório: 

 
Consta no edital, especificamente no item 9.4, que diz respeito à 
qualificação técnica, que os licitantes deverão comprovar 
experiência na produção e distribuição de alimentos e nutrição 
hospitalar, equivalente a um percentual de no mínimo 30% (trinta 
por cento) do objeto previsto neste no termo de referência. 
Ficou obscuro se este percentual seria: em cima do quantitativo total 
estimado, do quantitativo estimado mensal ou do estimado anual, por 
óbvio seria do valor total  estimado ,  contudo a omissão na redação 
pode trazer dúvidas aos licitantes e questionamentos futuros. 
 
Desta forma, buscando maior celeridade e evitando futuro 
questionamentos por parte dos licitantes, seria necessário deixar 
claro sobre qual quantitativo seria este percentual. 
 
Ante o exposto, a impugnante requer que seja conhecida e acolhida 

a presente impugnação para que os apontamentos feitos sejam acatados. 
 
III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 
a) DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL 
 

O presente certame tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços Contínuos de Nutrição e Alimentação Hospitalar, 
visando o fornecimento de dietas gerais e específicas destinadas à pacientes (adultos e 
infantis) e acompanhantes legalmente instituídos (Lei Federal nº 8.069. de 13/07/90 e Lei 
Federal n.º 10.741, de 01/10/03), além de refeições para funcionários autorizados das 
unidades de saúde vinculadas a Secretaria de Estado da Saúde, assegurando uma 
alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, englobando a 
operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de produção, distribuição, 
administrativas, para atender as necessidades das unidades hospitalares administradas pela 
EMSERH, conforme Lotes e Unidades descritas em ANEXO. 

 
De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido 

pelas disposições da Lei nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da EMSERH, fato este que impede a aplicabilidade da legislação invocada 
(Lei nº 8.666/93) pela empresa impugnante. 

 
Outrossim, cumpre-nos destacar que no tocante a garantia 

contratual, o item 18 do Termo de Referência prevê a prestação da garantia no ato da 
assinatura do contrato. Vejamos: 

 

18. DA GARANTIA 
18.1 A empresa vencedora deverá prestar garantia no ato da 
assinatura do contrato, no valor correspondente a 1% (hum por 
cento) do valor anual do contrato, na modalidade a ser escolhida pela 
mesma, que ficará sob a responsabilidade da EMSERH, consoante 
ao Regulamento Interno de Licitação e Contratos da EMSERH.  
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18.2 Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades 
de garantia: I caução em dinheiro; II seguro-garantia; III fiança 
bancária.  
18.3 A garantia prestada pelo contratado deve ser renovada a cada 
prorrogação ou renovação contratual e complementada em casos de 
aditivos.  
18.4 A garantia somente será liberada após o integral cumprimento 
de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas 
e satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE ou terceiros, 
bem como ante a comprovação do pagamento pela CONTRATADA. 
 
Urge-se afirmar também que o instrumento convocatório, nos termos 

do art. 108 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, solicita do 
licitante, para fins de comprovação da qualificação econômico financeira, a certidão negativa 
de falência ou concordata, bem como a apresentação do balanço patrimonial e 
demonstração de resultado do exercício, os quais tem a função de demonstrar que a 
licitante possui capacidade financeira para assegurar a execução integral do contrato. 

 
Portanto, diante da previsão da garantia no instrumento 

convocatório, bem como dos requisitos comprovação de qualificação econômico-
financeira, não merece prosperar a alegação da impugnante. 

 
b) DA MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA AS PROPOSTAS APRESENTADAS POR 
MEI/ME/EPP 
 

A empresa PRANDINI & OLIVEIRA alegou que o critério de 
desempate oportunizado as microempresas e empresas de pequeno porte previsto no edital 
em comento está em desacordo com a Lei Complementar nº 123/06, Lei Estadual nº 
9.529/2011 e Lei Estadual nº 10.403/15. 

 
A princípio, é importante mencionar o que dispõe o art. 32, IV da Lei 

nº 13.303/16, que disciplina o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. Vejamos: 

 

Art. 32 - Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão 
observadas as seguintes diretrizes: 
IV - adoção preferencial da modalidade de licitação denominada 
pregão, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para a 
aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado; (grifo nosso) 
 
Da leitura do dispositivo supracitado observa-se que, 

preferencialmente, a modalidade pregão deve ser utilizada quando se tratar de aquisição 
de bens e serviços comuns.  

 
Por sua vez, no exercício da hermenêutica, depreende-se que a 

norma se refere ao rito/procedimento da Lei nº 10.520/02 (Lei do Pregão) permanecendo as 
características e inovações trazidas pela Lei nº 13.303/06, ou seja, o procedimento licitatório 
se assemelha ao descrito na modalidade pregão, mas permanece com as ferramentas 
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descritas na lei das estatais. 
 
Esse entendimento é exarado por Dawison Barcelos e Ronny 

Charles Lopes Torres. Observe-se: 
 

Defender esta segunda linha de interpretação (lógico-sistêmica) 
permite que o novo sistema da Lei das estatais funcione de forma 
completa e harmoniosa. Esse resultado interpretativo, além de se 
coadunar com a lógica de inexistência de modalidades estáticas, em 
favor da flexibilidade procedimental, admite que a licitação de bens e 
serviços comuns seja feita com o regime jurídico da Lei nº 
13.303/2016, mesmo que adotando procedimento semelhante ao do 
Pregão, o que impede o prejuízo ao uso de algumas “ferramentas” do 
novel regime, como: orçamento sigiloso, contratações simultâneas, 
remuneração variável, pré-qualificação permanente, modos variados 
de disputa, entre outros. 
(...) 
Em sentido oposto, há uma segunda corrente interpretativa, baseada 
nos elementos lógico-sistemático. Esta, em nossa opinião, percebe a 
diretriz indicada pela Lei (de adoção da modalidade pregão) como 
uma instrução para que o aplicador da norma, diante do modelo 
procedimental flexível adotado pela nova da Lei das estatais, observe 
roteiro assemelhado ao prescrito para a modalidade pregão. 
Entendemos que esta segunda interpretação, baseada nos 
elementos lógico-sistemático, resguarda a consistência das regras da 
Lei nº 13.303/2016, permitindo que o procedimento licitatório, embora 
modulado de forma assemelhada ao prescrito na modalidade pregão, 
possa adotar importantes ferramentas previstas na Lei nº 
13.303/2016. 
  
Esse entendimento é compartilhado, inclusive, pela Assessoria 

Jurídica da EMSERH, através da Orientação Informativa nº 03/2018/AJ-EMSERH. Vejamos: 
 

Nota-se que o devido encaixe do dispositivo presente no art. 32, 
IV, às demais diretrizes estabelecidas na Lei 13.303/2016 é dado 
através da interpretação sistemática, direcionando ao entendimento 
de utilização da Lei 10.520/002 apenas como balizador do rito a ser 
empregado nas licitações relacionadas a bens e serviços comuns 
nas empresas estatais, as quais devem fazer uso da lógica do 
Pregão, porém não de todas as suas determinações, tendo em 
vista a dissonância entre estes diplomas legais. 
 
Ademais, a Assessoria Jurídica da EMSERH ainda afirmou que a 

edição de Regulamento Interno de Licitações e Contratos cumpre com o que determina a Lei 
nº 13.303/16, ou seja, a modernização e melhoria das contratações públicas no âmbito das 
empresas estatais. Observemos: 

 

Não nos resta dúvida, portanto, que o Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da EMSERH é peça fundamental ao 
cumprimento do estabelecido na Lei 13.303/2016 no que tange à 
busca. pela "modernização" e "melhoria" das contratações das 
empresas estatais, refletindo, diretamente, na potencialização dos 
serviços prestados por esta tendo em vista as condições mais 
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vantajosas oriundas na LE. 
Desta feita, não assiste razão em, ao nos depararmos com conflito 
entre o disposto Lei 13.303/2016 e Regulamentos Internos em face 
da previsão de outros diplomas legais que estabelecem outros 
regimes de contratação (inclusive leis 8.666/93 e 10520/2002), a 
norma referente às estatais sejam preteridas. 
 
Por conseguinte, para fundamentar seu entendimento, acrescentou o 

pensamento de Edgar Guimarães e José Anacleto Adbuch Santos acerca do assunto, no 
sentido de que a aplicação da Lei nº 10.520/02 diz respeito a normas procedimentais. 
Vejamos: 

 

Digno de nota é que a inversão de fases e os métodos de disputa 
aberto ou fechado, ou combinados, inclusive pela via eletrônica, 
previstos na lei das estatais, fazem com que as vantagens da adoção 
do pregão sejam reduzidas de fato. 
A lei impõe como diretriz ‘a adoção preferencial da modalidade 
pregão instituída pela Lei nº 10.520/02’. Quando da adoção do 
pregão para licitar bens e serviços comuns, serão utilizados apenas 
os dispositivos da lei que versem sobre modalidade, vale dizer, rito 
ou procedimento. Não se aplica, à guisa de exemplo, nas 
contratações e licitações das estatais o regime de sanções previsto 
no artigo 7º da Lei do Pregão, vez que a Lei nº 13.303/16 conta com 
regime jurídico sancionatório próprio. (GUIMARÃES; SANTOS, 2017, 
p. 103-104.) 

Neste interim, a doutrina se mostra uníssona quanto à não utilização 
integra da disposição da Lei 10.520/2002, em detrimento do art. 32, 
IV da Lei 13.303/2016, considerando que a norma contida neste 
trecho legal refere-se apenas ao rito pelo qual ocorrerá a disputa, não 
invocando as demais determinações quanto a aspectos processuais 
que envolvem a contratação. 

 
Quando a Lei nº 13.303/16 remete a adoção preferencial do pregão 

(Lei nº 10.520/02), pretendeu efetivamente falar das regras relativas aos procedimentos, 
haja vista que a Lei das Estatais contempla regime jurídico próprio.  

 
Nesse sentido, é importante frisar que o legislador resguarda 

tratamento privilegiado às ME/EPP/MEI em respeito ao princípio da isonomia. Isso porque, 
sob a perspectiva substancial, a isonomia exige o equilíbrio para sua perfeita aplicação. 
Com efeito, ME/EPP/MEI estão em desvantagem quando comparadas com grandes 
empresas já consolidadas no mercado. 

 
Sendo assim, o tratamento diferenciado está previsto na Constituição 

Federal, no Art. 170, IX, assim como na Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 
9.529/11 e Lei Estadual nº 10.403/15, ambas criadas com a finalidade de promover o 
desenvolvimento econômico das microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedor individual.  

 
Ocorre que por estar vinculada a Lei nº 9.529/11 e Lei nº 

10.403/15, essa Estatal deve obedecer ao regramento imposto pela lei, ou seja, as 
propostas de ME/EPP/MEI que se encontrarem até 10% acima do menor preço serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada, nos termos do art. 6º §1º da Lei 
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Estadual nº 10.403/15, que diz o seguinte: 
 

Art. 6º Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, 
de acordo com o art. 44 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, e com o art. 14 da Lei Estadual nº 9.529, de 
23 de dezembro de 2011, preferência de contratação para as 
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e 
Microempreendedores Individuais - MEI. 
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas 
apresentadas pelas Microempresas - ME, Empresas de Pequeno 
Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI sejam iguais 
ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor 
classificada. 
 
Logo, pelo fato da licitação em comento não ser pregão, 

conforme explicitado acima, entende-se que não é possível inibir a participação de 
ME/EPP/MEI, tampouco excluir a previsão de empate até 10%, portanto não merece 
prosperar o pedido da empresa impugnante. 

 
c) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

Por último, acerca das dúvidas relacionadas a qualificação técnica, 
constantes do item 9.4 do edital, é importante mencionar que este item foi excluído por meio 
da Errata nº 004 publicada no sítio eletrônico da EMSERH. 
 
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 PRANDINI & OLIVEIRA LTDA, em razão a sua 
tempestividade, para no MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao pleito formulado. 

 
Na oportunidade, comunico que permanecem inalteradas as 

demais condições editalícias da Licitação Presencial nº 049/2019. 
 

 
São Luís - MA, 13 de janeiro de 2020. 
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