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Av. Borborema Q - 16, Nº 25, Calhau CNPJ: 18.519.709/0001-63 

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

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 059/2019 – CSL/EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 75.546/2019 - EMSERH  

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

implantação e operacionalização de sistema de gerenciamento informatizado de 

abastecimento e lavagem de veículos, para atender as necessidades das Unidades 

de Saúde e da sede administrativa da EMSERH. 

 

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (fls. 218) encaminhado 

via e-mail à Comissão Setorial de Licitação no dia 27/08/2019, pela empresa PRIME 

BENEFÍCIOS EM CARTÕES, por intermédio do Sr. Genival Oliveira. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

De acordo com o item 5.1 do Edital, os pedidos de esclarecimentos 

referentes ao processo licitatório em comento 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.  

Considerando que o dia 02/09/2019 às 09h:00min foi o definido para a 

abertura da sessão, o prazo para que qualquer pessoa possa solicitar 

esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe é até o dia 

26/08/2019 às 17h:00min, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

Ressalta-se ainda que o prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da licitação previsto no edital está em consonância com o 

disposto no §2º do art. 65 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

EMSERH, senão vejamos: 

 
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. 
 

Com efeito, tendo em vista que a solicitação de esclarecimento foi 

encaminhada no dia 27/08/2019, portanto, fora do prazo legal, reconhece-se a 

intempestividade do pedido ao passo que será apreciado o mérito deste. 

Todavia, embora intempestivo o pedido de esclarecimento, em 

respeito aos princípios que regem a administração pública, é importante 



 
 
 

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 

 

esclarecer os pontos suscitados na solicitação para que não pairem dúvidas 

acerca da lisura da licitação em apreço. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa solicita o saneamento de dúvidas a respeito do 

item 4.2 do edital que trata do impedimento de participar de licitações e de ser 

contratada pela EMSERH. Vejamos: 

 

“Referente ao item 4.2 do Edital 

4.2. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela 

EMSERH a empresa que se enquadrar em uma das hipóteses previstas no art. 8º do 

RILC/EMSERH. 

 E referente ao Art. 8º do REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS da EMSERH, em seus subitens IV, V, VI e VII: 

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; 

 Entendemos que será vedada a participação de empresas que estejam 

cumprindo suspensão ou impedimento de licitar com a Empresa Maranhense de Serviços 

Hospitalares - EMSERH. Estamos corretos em nosso entendimento? 

 Nesse sentido, é também o entendimento do TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO – TCU, que em diversas oportunidades consignou que:  

“9.3.2. a jurisprudência deste Tribunal tem se sedimentado no sentido de 

que a penalidade de suspensão temporária e de impedimento de contratar prevista no 

artigo 87, inciso III, da lei 8.666/1993 incide somente em relação ao órgão ou à 

entidade contratante,  a exemplo dos Acórdãos 3.243/2012, 3.439/2012 e 1.064/2013, 

todos do Plenário;” (Acórdão nº 2.962/2015 – TCU/Plenário; Processo nº 019.168/2015-2; 

Ministro Relator Benjamim Zymler).” 

 

III – DAS RESPOSTAS 

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 a contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de implantação e 

operacionalização de sistema de gerenciamento informatizado de 
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abastecimento e lavagem de veículos, para atender as necessidades das 

Unidades de Saúde e da sede administrativa da EMSERH. 

A princípio, embora a EMSERH não esteja sujeita aos termos da Lei nº 

8.666/93, por força da Lei nº 13.303/16, a qual impõe a todas as empresas públicas 

e sociedade de economia mistas a edição de seus Regulamentos próprios, o caso 

concreto trazido à baila demanda de orientações doutrinárias e jurisprudenciais 

emanados sob a égide da Lei nº 8.666/93. 

Acerca do assunto, é possível observar que a doutrina majoritária defende 

que a suspensão temporária de participação em licitação se restringe ao órgão 

público responsável pela aplicação da sanção, ao contrário da declaração de 

idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. Vejamos o que 

Celso Rocha Furtado dispõe sobre o assunto: 

 
[..] a suspensão temporária somente é válida e, portanto, somente impede a 
contratação da empresa ou profissional punido durante sua vigência perante 
a unidade que aplicou a pena; a declaração de inidoneidade impede a 
contratação da empresa ou profissional punido, enquanto não reabilitados, 
em toda a Administração Pública federal, estadual e municipal, direta e 
indireta. 

 

Ao fim, Jessé Torres Pereira Júnior expõe o seguinte:  

 
A diferença do regime legal regulador dos efeitos da suspensão e da 
declaração de inidoneidade reside no alcance de uma e de outra 
penalidade. Aplicada a primeira, fica a empresa punida impedida perante as 
licitações e contratações da Administração; aplicada a segunda, a empresa 
sancionada resulta impedida perante as licitações e contratações da 
Administração Pública. [...] Por conseguinte, sempre que artigo da Lei nº 
8.666/93 referir-se a Administração, fá-lo-á no sentido do art. 6º, XII. E 
quando aludir a Administração Pública, emprega a acepção do art. 6º, XI. 
Segundo o art. 87, III, a empresa suspensa do direito de licitar e de 
contratar com a ‘Administração’ está impedida de fazê-lo tão-somente 
perante o órgão, a entidade ou a unidade administrativa que aplicou a 
penalidade, posto que esta é a definição que a lei adota. O mesmo art. 
87, IV, proíbe a empresa declarada inidônea de licitar e de contratar com a 
‘Administração Pública’, vale dizer, com todos os órgãos e entidades da 
Administração pública brasileira, posto ser esta a definição inscrita no art. 
6º, XI. Tanto que o art. 97 tipifica como crime ‘admitir à licitação ou celebrar 
contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo’, o que abrange 
todo o território nacional dada a competência privativa da União para 
legislar sobre direito penal (CF/88, art. 22, I). E não há crime em admitir à 
licitação ou contratar empresa suspensa. 

 

O entendimento de Joel de Menezes NIEBUHR, é que os efeitos da 

referida sanção restringem - se à Entidade Sancionadora.  Isto, levando-se em conta 

a diferenciação disposta nos incisos XI e XII, do art.  6º, da Lei nº 8.666/93, 

relativamente às expressões ‘Administração’ e ‘Administração Pública’.  
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As sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade são 
assaz das vezes confundidas ou mal apreendidas.  A propósito, um dos 
pontos fundamentais de distinção entre as referidas sanções refere-se ao 
âmbito de incidência. Ocorre que um dos equívocos mais comuns reside 
justamente em não se atentar que a suspensão temporária incide 
sobre a Administração, enquanto a declaração de inidoneidade incide 
sobre a Administração Pública. (...)O inciso XI do art.  6º da Lei nº 
8.666/93 conceitua Administração Pública expressando o seguinte: 
“Administração Pública –a administração direta e indireta da União, dos 
Estados do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as 
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do 
poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas”. Já o inciso 
XII do mesmo art. 6º da Lei nº 8.666/93 preceitua: “Administração –órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera 
e atua concretamente”. É de clareza solar que a expressão Administração 
Pública refere-se ao conjunto de todos os órgãos e entidades que integram 
o aparato administrativo do Estado.  Já o vocábulo Administração diz 
respeito somente ao órgão ou entidade pelo qual a Administração Pública 
opera, isto é, aquele que realiza a licitação, que firma o contrato. Ora, como 
se percebe com extrema facilidade, o inciso III do art.  87 da Lei nº 8.666/93 
prescreve expressamente que a penalidade de suspensão temporária incide 
sobre a Administração, isto é, somente sobre o órgão ou entidade 
contratante. Noutro lado, o inciso IV do mesmo artigo prescreve que a 
declaração de inidoneidade incide sobre a Administração Pública, isto é, 
sobre todo o aparato administrativo do Estado. 

 

Por sua vez, o Egrégio Tribunal de Contas da União, referência em 

licitações no país, adota o mesmo entendimento supracitado, ou seja, no sentido de 

que a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração tem abrangência restritiva, irradiando efeitos apenas perante o 

próprio Órgão/Entidade sancionador, senão vejamos: 

 
A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993 
incide somente em relação ao órgão ou à entidade contratante. 

Acórdão 2962/2015-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER 
A penalidade de suspensão temporária e de impedimento de contratar 

prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993 incide somente em 

relação ao órgão ou à entidade contratante. Acórdão 1884/2015-

Primeira Câmara | Relator: BRUNO DANTAS.  

Os efeitos da sanção de suspensão temporária de participação em 

licitação (art. 87, III, Lei 8.666/93) são adstritos ao órgão ou entidade 

sancionadora. Acórdão 504/2015-Plenário | Relator: WEDER DE 

OLIVEIRA 

A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração (art. 87, III, da Lei 8.666/1993) possui 

seus efeitos restritos ao âmbito da própria instituição que aplicou a 

penalidade. Acórdão 342/2014-Plenário | Relator: VALMIR CAMPELO 

 

Portanto, diante de toda a fundamentação aqui exposta com base 

nos posicionamentos acima mencionados, entende-se que a aplicação da pena 

de suspensão temporária e de impedimento de contratar aplica-se somente 
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para o órgão sancionador (no caso em tela, a EMSERH), já a declaração de 

inidoneidade se estende a toda administração pública. 

 

IV – DA DECISÃO 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, permanecem inalteradas 

as cláusulas editalícias da Licitação Presencial nº 059/2019. 

   

                           

      São Luís – MA, 28 de agosto de 2019. 

 

 
Igor Manoel Sousa Rocha 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 515 

 
De acordo: 
 
Jéssica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matricula n° 1753 


