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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

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

Processo Administrativo nº: 148.890/2018 - EMSERH  

Impugnante: RMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de inspeção, manutenção, 

recarga e execução de teste hidrostático de extintores de incêndio portáteis e insumos necessários 

para atender as necessidades das unidades de saúde administradas pela EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de análise de PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa 

RMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI devidamente qualificado na peça inicial acostada aos 

autos (fls. 546-547), em face do edital da Licitação Presencial 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 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. 

 
A data de abertura da sessão pública está marcada para o dia 04/09/2019 às 

09h00min no auditório da Sede da EMSERH e o prazo para que qualquer pessoa possa 

impugnar o instrumento convocatório em epígrafe é até às 17h:00min do dia 28/08/2019, 

horário em que se encerra o expediente. 

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

22/08/2019, 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 Termo de Referência, na parte que trata da 
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manutenção e recarga dos extintores, os agentes dos extintores de incêndio, nos termos da 

NBR 12962 de 2016, são compreendidos pelo Pó Químico Seco (PQS) BC, Pó Químico Seco 

(PQS) TIPO ABC, Água Pressurizada e Gás Carbônico (CO2). Nesse sentido, a exigência de 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART está viciada em razão da ausência de 

equipamentos de respiração autônomo no todo ou em parte da execução dos serviços. Diante 

disso, a empresa solicita a exclusão da exigência de equipamentos de respiração autônoma: 

 

1 - No instrumento convocatório no item 9.4.1 que trata "QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICO-OPERACIONAL" alínea d) Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART de Testes em Extintores, Mangueiras e Equipamentos de 
Respiração Autônoma, a ser apresentada pelo profissional técnico 
responsável. 

2 - Trata-se de PREGAO PRESENCIA L cujo objeto é a "contratação de 
empresa Especializada na prestação de serviços de inspeção, manutenção, 
recarga e execução teste hidrostático de extintores de incêndio portáteis e 
insumos necessários para atender as necessidades das unidades de saúde 
administradas pela EMSERH, conforme especificações e condições do 
Anexo 1, (Termo de Referência) do Edital". 

3 - Ocorre que o presente "Termo de Referência" em sua especificação para 
manutenção e recarga dos extintores, conforme a NBR 12962 de 2016 
vigente os agentes dos extintores de incêndio são os seguintes: Pó Químico 
Seco (PQS) BC, Pó Químico Seco (PQS) TIPO ABC, Água Pressurizada & 
Gás Carbônico (C02). 

4 - De acordo com a nossa avaliação técnica, a exigência de Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART está com vício, ou seja, não identificamos 
"Equipamentos de Respiração Autônoma como um todo ou em parte da 
execução dos serviços constantes no "Termo de Referência". 
5 - O que se observa é que existe um equivoco na exigência da QUALIFICA 
ÇÃO TÉCNICO- OPERACIONAL, no que tange a referida ART allnea d). 
Sugerimos a exclusão da exigência de Equipamentos de Respiração 
Autônoma, pois não há evidência de tal serviço como parte da execução. 
Dessa forma, as demais exigências permanecem como comprovação do 
profissional técnico responsável. 

 
Em seguida afirma também que não identificou a solicitação da ART de Cargo – 

Função do responsável vinculado a empresa e a certidão de registro e quitação da pessoa 

jurídica nos termos da Lei Federal nº 5.194/1966. Assim solicita a retificação do instrumento 

convocatório nesse ponto: 

 
Outrossim, não identificamos a solicitação da ART de Cargo Função do 
responsável vinculado a empresa & a "CERTIDÃO DE REGISTRO E 
QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA conforme a Lei Federal nº 5194 de 24 de 
dezembro de 1966. 
Dessa forma, requer a retificação do instrumento convocatório afim de se 
exigir como parte da "QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL ART & 
demais documentos que comprovam a boa situação da empresa perante ao 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO NOMIA DO ESTADO 
DO MARANHÃO - CREA/MA. 

Ante o exposto, requer o acolhimento da impugnação apresentada e, 

consequentemente, a reforma do edital. 
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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 a Contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de inspeção, manutenção, recarga e execução de 

teste hidrostático de extintores de incêndio portáteis e insumos necessários para atender as 

necessidades das unidades de saúde administradas pela EMSERH. 

Cumpre-nos destacar que tendo em vista a natureza do objeto, os autos foram 

encaminhados ao setor requisitante, o qual possui conhecimento técnico a respeito do objeto 

a ser adquirido pela Administração. Logo, a decisão aqui proferida se fundamenta na 

manifestação do referido setor. 

Considerando as alegações da impugnante, a área técnica, qual seja, Serviço 

Especializado em Saúde e Segurança do Trabalho – SESMT, instada a se manifestar, emitiu 

o seguinte posicionamento às fls.549:   

 
1. Em relação a exigência de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 
foi observado realmente um equívoco na exigência de Qualificação técnico 
operacional, no que tange a referida ART alínea d). acatamos a exclusão da 
exigência de equipamento de respiração autônoma, pois de fato esse serviço 
não contempla esses equipamentos, passando a redação para: “A Anotação 
de Responsabilidade técnica ART de teste em extintores, mangueiras a ser 
apresentada pela licitante”. 
2. No que tange a solicitação de ART de cargo e função do responsável 
vinculado a empresa, entendemos não ser necessário, pois somente a ART 
da empresa/licitante é suficiente para a contratação do referido objeto. Dessa 
forma, sugerimos que o item 9.4-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, alínea d) fique 
com a seguinte redação: A Anotação de Responsabilidade técnica ART de 
teste em extintores, mangueiras em nome da licitante. 
3. Quanto a exigência da certidão de registro e quitação Pessoa Jurídica, 
conforme Lei Federal nº 5.194/1966, após pesquisa entendemos que não se 
faz necessária a exigência de apresentação de comprovante de quitação 
junto ao Crea. Nesse sentido, juntamos trecho do acórdão 1447/2015-
Plenario/TCU: 
“42. Em nosso sentir, é ilegal a exigência de apresentação de comprovante 
de quitação junto ao Crea. A uma, porque não há previsão na Lei 8.666/1993 
para tal imposição, mas tão somente para o registro ou inscrição no conselho 
profissional. A duas, pois o objetivo da imposição legal é garantir que se 
contrate somente empresas ou profissionais aptos a executar o objeto 
licitado, e o pagamento das contribuições junto às entidades profissionais, 
neste caso específico, ao Crea, não interfere na aptidão da futura contratada, 
sendo irrelevante para a Administração estar ou não a sociedade empresária 
ou seus profissionais quites com o respectivo conselho de classe”.  

 
Dessa forma, depreende-se das informações prestadas pelo referido setor que 

devem ser acatados parcialmente os argumentos invocados pelo impugnante no que 

se refere a Anotação de Reponsabilidade Técnica prevista no item 9.4.1 alínea “d” do 

edital, fato este que implica na reforma do edital. 

Contudo, sobre a exigência da certidão de registro e quitação da pessoa jurídica 
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junto ao CREA, o setor competente, nos termos do Acórdão TCU nº 1447/2015 – Plenário, 

entende que não é necessário a apresentação do referido documento. 

Portanto, com base na manifestação prolatada pelo SESMT, os pedidos 

mencionados pela Impugnante que demandam ajustes e/ou retificações no instrumento 

convocatório serão acatados e as alterações serão promovidas por meio de Errata 

publicadas 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 RMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, em razão 

da sua tempestividade, para no MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao pleito formulado. 

Na oportunidade, comunico que permanecem inalteradas as demais 

condições editalícias da Licitação Presencial nº 060/2019, no entanto a data da sessão 

de abertura será alterada para o dia 23/09/2019 às 09h:00min na sede da EMSERH. 

 

     São Luís - MA, 26 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

 

 
 

 
 


