
 

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 

 

Fls. _______________ 

Proc. nº 79.035/2019 

Rub. ______________ 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 060/2019 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 79.035/2019 - EMSERH  

Impugnante: DANTAS E CAVALCANTE LTDA-EPP (ECOSERVICE GESTÃO DE 

RESIDUOS) 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de COLETA, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS 

DE SAÚDE DE CLASSIFICAÇÃO A, B e E, COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS, EM 

REGIME DE COMODATO, para atender a demanda do HOSPITAL MACRORREGIONAL 

RUTH DE AQUINO NOLETO. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de análise de PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO interposto pela 

empresa DANTAS E CAVALCANTE LTDA-EPP (ECOSERVICE GESTÃO DE 

RESIDUOS) devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos (fls. 

195/200v), em face do edital da Licitação Eletrônica nº 060/2019 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 

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. 
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A data de abertura da sessão pública está marcada para o dia 12/08/2019 

às 09h00min no sistema licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) e o prazo para 

que qualquer pessoa possa impugnar o instrumento convocatório em epígrafe é até 

às 17h00min do dia 05/08/2019, horário em que se encerra o expediente da 

EMSERH. 

A princípio, é imperiosa a observação do art. 37, XXI da Carta Magna, o 

qual determina que as contratações realizadas pela Administração Pública, salvo em 

casos específicos em lei, serão precedidas de certame licitatório que assegure a 

igualdade de condições a todos os concorrentes e proporcionará melhores 

condições possíveis ao ente contratante. 

No caso em apreço, a Lei Federal nº 13.303/2016, que regulamenta o 

estatuto jurídico das empresas estatais, tem como objetivo simplificar o processo 

licitatório e garantir celeridade às contratações pelas Entidades da Administração 

Pública de Direito Privado, retirando tais situações da cobertura da Lei Geral de 

Licitações - Lei Federal nº 8.666/93. 

Considerando o art. 40 caput da Lei nº 13.303/2016, a EMSERH editou 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos, o qual estabelece as diretrizes para 

contratações públicas: 

 
Art. 40. As empresas públicas e as sociedades de economia mista 
deverão publicar e manter atualizado regulamento interno de licitações 
e contratos, compatível com o disposto nesta Lei, especialmente quanto 
a: (grifo nosso) 
 

Assim, é cediça a aplicação da Lei 13.303/2016 como regulamentadora 

da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, conforme 

disposição expressa no art. 1º deste diploma legal, tendo em vista se tratar de 

empresa pública (dotada de personalidade jurídica de direito privado, com 

criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é 

integralmente detido pelo Estado). 

Ante o exposto, o presente edital está regido pelas disposições da Lei 

Federal nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

EMSERH, portanto a legislação invocada pela impugnante não é aplicável a 

essa Empresa Pública.  

 

 



 

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 

 

Fls. _______________ 

Proc. nº 79.035/2019 

Rub. ______________ 

 

II – CONCLUSÃO 

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

observância aos princípios que regem os procedimentos licitatórios, NÃO 

CONHEÇO a impugnação apresentada pela empresa DANTAS E CAVALCANTE 

LTDA-EPP (ECOSERVICE GESTÃO DE RESIDUOS). 

Na oportunidade, comunico que permanecem inalteradas todas as 

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

nº 060/2019 fica mantida para o dia 12 de agosto às 09h:00min no sistema 

licitações – e (www.licitacoes-e.com.br). 

     
São Luís - MA, 07 de agosto de 2019. 

 
 

Raulifran da Silva Costa 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 3162 
 
 
De acordo: 
 
 
Jéssica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 
Mat. 1753
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