
 

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 162.251/2019 

Rub. ______________ 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 068/2019 - CSL/EMSERH  

Licitações – e nº: 780261 

Processo Administrativo nº: 162.251/2019 - EMSERH  

Impugnante: JR ALMEIDA NETO E CIA LTDA 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desobstrução 

de redes e galerias de esgoto, sucção, limpeza, transporte e destinação final de resíduos de 

fossas sépticas, caixas de esgoto e caixas de gordura das Unidades de Saúde Gerenciadas 

pela EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de análise de PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO interposto, via e-mail, 

pela empresa JR ALMEIDA NETO E CIA LTDA devidamente qualificado na peça 

inicial acostada aos autos (fls. 155), em face do edital da Licitação Eletrônica nº 

068/2019 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. 
 

A data de abertura da sessão pública está marcada para o dia 12/09/2019 

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 era 
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até às 17h:00min do dia 05/09/2019, horário em que se encerra o expediente da 

EMSERH. 

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

05/09/2019, portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES  

A empresa impugnante alega que não consta na qualificação – técnica 

operacional a exigência do Certificado de Inspeção Veicular – CIV e Certificado de 

Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos – CIPP nos termos do art. 8º da 

Resolução Conama nº 358/2005: 

 
02. Analisando o edital e seus anexos notamos que faltam na qualificação 
tecnico-operacional dois documentos importantes. Certificado de Inspeção 
Veicular – CIV e Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos 
Perigosos – CIPP.  
03. Pelo fato dos resíduos de fossas sépticas hospitalares serem de alta 
periculosidade, é necessário um cuidado especial com o transporte que por 
si só a licença para transporte não é capaz de atender. Este cuidado possui 
fundamento no Art. 8º da RESOLUÇÃO CONAMA nº 358/2005 que é 
taxativo ao determinar que os veículos utilizados para coleta e transporte 
dos resíduos de serviços de saúde devem atender às exigências legais e às 
normas da ABNT. Desta maneira, o documento relativo aos veículos que 
realizam o transporte e que garante atendimento à ABNT é o CIPP e CIV 
emitidos por um organismo de inspeção acreditado pelo INMETRO, 
conforme anexo. O CIPP avalia as condições do tanque, enquanto o CIV 
avalia a condição estrutural do veículo, sendo, portanto, tais avaliações 
importantes para a garantia da segurança envolvida na atividade. 
 

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

consequentemente, a adição do Certificado de Inspeção Veicular – CIV e Certificado 

de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos – CIPP como requisitos de 

qualificação-técnica.  

 

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 desobstrução de redes e 

galerias de esgoto, sucção, limpeza, transporte e destinação final de resíduos de 

fossas sépticas, caixas de esgoto e caixas de gordura das Unidades de Saúde 

Gerenciadas pela EMSERH. 
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Cumpre-nos destacar que tendo em vista a natureza do objeto, os autos 

foram encaminhados ao setor requisitante (Gerência de Engenharia e Manutenção), 

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, 

Gerência de Engenharia e Manutenção, instada a se manifestar, emitiu o seguinte 

posicionamento (fls.161): 

 
[...] Concluímos que se trata de pedido válido, considerando que o mesmo 
fora instruído pelo INMETRO, dando obrigatoriedade ao Certificado de 
Inspeção Veicular – CIV para veículos utilizados para transporte de produtos 
perigosos a granel e ao Certificado de Inspeção para o Transporte de 
Produtos Perigosos – CIPP, para os equipamentos que transportam 
produtos perigosos a granel. 
Portanto, acatamos o pedido de inclusão de ambos certificados (CIV e 
CIPP). Solicitamos que a apresentação dos mesmos seja feita na 
assinatura do Contrato. (grifo nosso) 
 

Sobre o assunto, é importante mencionar o que dispõe o final do inciso 

XXI, do art. 37, da Constituição Federal, ao disciplinar que nas contratações deve se 

exigir somente as “exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.  

Desta forma, conforme leitura do dispositivo, as exigências de qualificação 

técnica devem restringir-se ao mínimo necessário, a fim de possibilitar que a 

Administração certifique que o contratado tenha a expertise para execução do objeto 

de forma satisfatória, portanto, não é possível estabelecer características que 

ultrapassem o indispensável sob pena de frustrar o certame. 

Nesse sentido, é como disciplina o Tribunal de Contas da União por meio 

do Acórdão nº 450/2008 – Plenário:  

 
As exigências relativas à qualificação técnica devem ser motivadas e se ater 
ao mínimo necessário à execução do objeto, de modo a evitar a restrição ao 
caráter competitivo do certame. 
 

Logo, é dever da Administração Pública estabelecer requisitos mínimos e 

compatíveis com o objeto da contratação, para assegurar o maior número de 

participantes, em cumprimento aos princípios licitatórios da isonomia e 

competividade, na busca da proposta mais vantajosa. 

Considerando, ainda, que a quantidade de veículos a ser utilizada na 

prestação dos serviços dependerá da quantidade de lotes que a empresa seja 
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declarada vencedora, fazendo assim mais sentido solicitar a referida documentação 

quando a empresa for assinar o contrato. 

Portanto, conforme manifestação da Gerência de Engenharia e 

Manutenção, o pedido relatado pela impugnante para a inclusão dos certificados CIV 

e CIPP será acatado, contudo, não como requisito de qualificação técnica por 

falta de previsão legal, mas como documento hábil a ser apresentado na 

assinatura do contrato.  

 
Dessa forma, a referida cláusula será incluída através de Errata, a ser 

disponibilizada no sitio eletrônico da EMSERH 

(www.emserh.ma.gov.br/licitações-online) e no sistema Licitações – e 

(www.licitações-e.com.br). 

 

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 JR ALMEIDA NETO E CIA LTDA, para no 

MÉRITO, CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO ao pleito formulado. 

Na oportunidade, comunico que permanecem inalteradas as demais 

cláusulas editalícias, e, com base no subitem 3.5 do edital, fica MANTIDA a data 

da sessão pública eletrônica para o dia 12/09/2019 às 09h:00min no sistema 

Licitações-e (www.licitações-e.com.br). 

 
     

                                                                       São Luís - MA, 09 de setembro 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 

 

http://www.emserh.ma.gov.br/licitações-online
http://www.licitações-e.com.br/

