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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
Referência: Licitação Presencial nº 074/2019 - CSL/EMSERH  
Licitações – e nº: 784406 
Processo Administrativo nº: 137.789/2018 - EMSERH  
Objeto: contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção 
corretiva e preventiva de ar condicionado, com reposição de peças, incluindo ainda 
os serviços de instalação e desinstalação, para as unidades de saúde administradas 
pela EMSERH 
 
Impugnante: Sindicato das Indústrias, Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de São Luís – SINDIMETAL. 

 
I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
apresentada pela empresa Sindicato das Indústrias, Metalúrgicas, Mecânicas e 
de Material Elétrico de São Luís – SINDIMETAL devidamente qualificado na peça 
inicial acostada aos autos (fls. 713-715), em face do edital da Licitação Eletrônica nº 
074/2019 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 julgar e responder à impugnação, 
em até 03 (três) dias úteis antes da realização da sessão. 
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A data de abertura da sessão pública eletrônica no sistema 
Licitações-e está marcada para o dia 16/10/2019 às 09h00min e o prazo para que 
qualquer pessoa possa solicitar esclarecimento referente ao instrumento 
convocatório em epígrafe é até às 17h00min do dia 09/10/2019, horário em que se 
encerra o expediente da EMSERH.  

 
Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi interposta 

no dia 09/10/2019 às 16h11min, portanto, no prazo legal, reconhece-se a 
TEMPESTIVIDADE do pedido. 
 
II – DAS RAZÕES 

 
A empresa impugnante alega que o Anexo H do edital da 

licitação não define, de forma separada, o valor da manutenção preventiva e 
corretiva a ser pago por hora e mês: 

 
Antes de passarmos às impugnações e suas devidas razões, cumpre 
informar que nos itens 3.3.23 e 3.3.24 do "TERMO DE REFERÊNCIA" do  
presente certame temos que "Para as unidades que não necessitam de 
equipe fixa permanente, a contratada prestara atendimento por demanda, 
ou seja, por hora de serviço o qual o valor será pago conforme a valor 
disponível em planilha orçamentária. No caso dos serviços por demanda, 
será computado conforme o horário do início e termino dos serviços pelo 
fiscal técnico.", porém, no ANEXO H (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) não 
segue definido qual valor será pago fixo para que a empresa vencedora dos 
lotes faça a manutenção preventiva tanto nas unidades que demandam 
equipe fixa quanto nas que a equipe será rotativa, ou seja, o valor da 
manutenção preventiva e corretiva não está separado de tal forma que se 
entenda qual valor será pago de forma fixa mensalmente e qual valor será 
pago por hora de trabalho, lembrando que a manutenção preventiva mesmo 
nas unidades em que a equipe não será fixa, vai acontecer mensalmente. 
Sendo assim, para devida composição de preços, faz-se necessário tal 
esclarecimento relativo a valores que serão pagos fixamente pela 
manutenção preventiva e valores que só serão pagos por hora de serviço 
relativos a manutenção corretiva, é o que se requer. 
 

A impugnante questiona também a ausência de exigência de 
averbação do atestado de capacidade técnica no CREA bem como a quitação do 
registro e inscrição no CREA da empresa e do profissional engenheiro: 

 
O Instrumento Convocatório em questão restringe-se a exigências de 
documentações que se fazem simplórias, diante da atividade que exige a 
prestação de serviços objeto do certame em comento, de forma que, a 
atividade das empresas que desenvolvem necessariamente o exigido pelo 
edital, devem apresentar documentação inerente ao total suprimento no que 
tange às necessidades licitatórias, de modo que peca de forma gritante, 
devido à falta de exigência de averbação do atestado de capacidade técnica 
(comprovante que a empresa realiza atividades compatíveis) no CREA, o 
que é, inclusive, exigido por lei, posto que correspondem à documentos 
imprescindíveis nas exigências do EDITAL para esta atividade.  
A conjugação do inc. II do art. 30 e o texto final de seu §1º (Lei 8.666/93) 
indica que a comprovação da capacitação técnico-profissional dependerá de 
registro nas entidades profissionais competentes. 
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O Manual de Procedimentos Operacionais do Crea, por sua vez, esclarece 
de forma expressa, que “o atestado registrado no Crea constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional para qualquer pessoa jurídica”. 
Caro pregoeiro, na medida em que tais documentos para habilitação 
deixam de serem exigidos, abrem-se lacunas para que empresas sem 
competência profissional participem do certame, afetando com isso um 
pleito que visa buscar em sua contratação serviços que venham a 
satisfazer suas expectativas bem como empresas que venham honrá-lo. 
Dessa forma, desde já se requer seja adicionado a exigência de averbação 
do atestado de capacidade técnico profissional no CREA, tanto de 
manutenção preventiva e corretiva quanto de instalação e desinstalação, 
por ser medida de justiça! 
[...] 
Ainda com relação a capacidade técnica da empresa, no ITEM 14.4.1.2. 
tem-se que "A CONTRATADA além de ser devidamente registrada no 
CREA, e deverá possuir em seu quadro, profissional de nível superior em 
Engenharia Mecânica com experiência na prestação de serviços 
compatíveis com o objeto deste Termo;", senhor pregoeiro,  é necessário a  
exigência de apresentação não só do registro da empresa e do  profissional  
no  CREA,  mas  também  do  seu comprovante  de quitação, fazer diferente 
seria admitir que uma empresa se consagre vencedora do certame e não 
consiga sequer emitir uma ART(anotação de responsabilidade técnica), pois 
empresas e profissionais que não se encontram em situação regular com o 
CREA não podem fazer qualquer movimentação nesse sentido, assim o 
estado admitiria a contratação de um serviço irregular perante os órgãos 
fiscalizadores. 
Assim, requer-se seja exigido o comprovante de REGISTRO E QUITAÇÃO 
DA EMPRESA E DO ENGENHEIRO NO CREA competente. 
 

Por fim, complementou que o edital deve exigir a certidão 
negativa de débitos e dívida ativa municipal: 

 
Quanto às exigências fiscais, o edital que ora se impugna deixa de exigir a 
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
licitante, mediante a: Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e Certidão 
Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa. 
Senhor pregoeiro, o objeto do presente certame é a prestação de serviços, 
e não venda, por exemplo, assim, em sendo prestação de serviço, o 
imposto devido é o ISS (COMPETENCIA MUNICIPAL), a nota fiscal a ser 
emitida é, não por outro motivo, através do município, sendo assim é 
imprescindível a exigência de apresentação de quitação da empresa com a 
fazenda municipal sob pena de uma empresa que se consagre vencedora 
não consiga nem mesmo emitir nota fiscal para recebimentos dos valores, 
deixando de arcar com suas obrigações e parando com os serviços 
necessários. 
Desta feita, roga-se a essa eximia comissão de licitação que seja exigido a 
comprovação de quitação da empresa licitante com o fisco municipal por 
meio das certidões negativas. 
 

Ante o exposto, a impugnante requer que seja conhecida e 
acolhida a presente impugnação para que os apontamentos feitos sejam sanados. 

 
 III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

 
De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido 
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pelas disposições da Lei 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 nos serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar 
condicionado, com reposição de peças, incluindo ainda os serviços de instalação e 
desinstalação, para as unidades de saúde administradas pela EMSERH.  

 
Cumpre-nos destacar que em razão da natureza do objeto, os 

autos foram remetidos ao setor requisitante, Gerência de Engenharia e Manutenção, 
o qual possui conhecimento técnico a respeito do objeto a ser adquirido. Logo, a 
decisão aqui proferida se fundamenta na manifestação do referido setor. 

 
Desta forma, acerca do questionamento 1, a Gerência de 

Engenharia e Manutenção se manifestou da seguinte forma: 
 

Do questionamento 1: Os valores estão descriminado nas planilhas 
orçamentárias presente no Anexo H do edital de licitação e nas mesmas 
está demonstrado os funcionários que os quais possuem seus valores 
mensais e o que serão cobrados por hora, ou seja, aqueles que tem o valor 
unitário Mensal será pago mensalmente e o que possui valor unitário em 
Horas só será pago conforme demanda, ou seja esse valor pode variar e 
assim não tendo um fixo. 
 

É importante esclarecer que a respeito do item 12.4 do edital, a 
Gerência de Engenharia e Manutenção já se manifestou em pedido de 
esclarecimento da empresa W. B. RIPARDO & CIA LTDA às fls. 711-711v, que 
trata da mesma solicitação, ou seja, a alteração do edital no tocante a 
qualificação técnica. Vejamos: 

 
Mediante questionamento da empresa W. B. RIPARDO & CIA. LTDA (fl. 700 
a 707), ACATAMOS PARCIALMENTE AS SOLICITAÇÕES presentes nos 
itens A, B, C, D e E, presentes na página 706 e 707, e o item 12.4 passará a 
ter as seguintes redações: 
12.4 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA OS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE 
CONDICIONADORES DE AR  
12.4.1.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. 
a) Registro e/ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura - 
CAU, da sede da licitante, vigente; 
b) Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica 
Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado que 
comprove ter a licitante capacidade para execução de serviços com 
características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes 
ou superiores ao objeto desta licitação, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
declaração(ões) que comprovem a execução das seguintes parcelas de 
maior relevância técnica e valor significativo, a saber: 

 Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar 
condicionado e instalação e desinstalação de ar condicionado, com 
características de porte igual ou 30% do quantitativo do respectivo lote 
objeto da licitação. 
b.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser impresso(s) em papel timbrado do 
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eminente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado 
por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou 
servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e 
cargo/função; 
b.2) Será aceito o somatório dos quantitativos apresentados em atestados 
de capacidade técnica (Acórdão TCU n° 1.983/2014 – Plenário). 
12.4.1.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 
a) Registro e/ou Inscrição dos seus Responsáveis Técnicos no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de 
Arquitetura - CAU, vigente; 
b) Comprovação da empresa de possuir em seu quadro permanente, na 
data prevista para entrega das propostas os seguintes PROFISSIONAIS DE 
NIVEIS SUPERIOR pelo menos 01 (um) Engenheiro(a) Mecânico detentor 
de Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA ou Conselho Regional de Arquitetura - CAU 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico-CAT, em nome 
dos responsáveis técnicos apresentados, na qual fique comprovada que 
tenham prestado ou estejam prestando serviços compatíveis com o objeto 
da presente licitação. 
b.1) Para a comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(eis) 
técnico(s) com a empresa será admitida a apresentação de: CERTIDÃO DE 
QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA emitido pelo CREA E/OU CAU onde 
constará todos os responsáveis técnicos e sócios da empresa, CÓPIA DA 
CARTEIRA DE TRABALHO (CTPS), FICHA DE REGISTRO DE 
EMPREGADO, CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA (no caso de sócio); 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ou; DECLARAÇÃO DE 
CONTRATAÇÃO FUTURA do profissional, desde que acompanhada da 
DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA/CONCORDÂNCIA assinado pelo 
profissional; 
b.2) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de 
uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 
c) Declaração formal e expressa da licitante indicando o(s) profissional(is) 
que atuará(ão) como responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços; 
d) Declaração formal e expressa da licitante informando que disponibilizará 
Equipe Técnica de Apoio à execução dos serviços, com a indicação 
nominal, qualificação e número do registro ou inscrição nas respectivas 
entidades profissionais competentes. A equipe técnica deverá ser composta 
de Engenheiros Mecânicos, Técnicos em Refrigeração e Auxiliares de 
Mecânicos; 

 

Por fim, acerca da necessidade de exigência de certidão 
negativa de débitos e dívida ativa municipal, informa-se que o Regulamento Interno 
de Licitações e Contratos da EMSERH não prevê a apresentação das referidas 
certidões, em atenção as disposições da Lei nº 13.303/16, cuja qual forneceu as 
estatais maior autonomia na edição das normas licitatórias. 

 
Portanto, com base na manifestação prolatada pela 

Gerência de Engenharia e Manutenção, 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 e licitações-e. 

 

IV – CONCLUSÃO 
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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 Sindicato das Indústrias, 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Luís – SINDIMETAL, em 
razão a sua tempestividade, para no MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao 
pleito formulado. 

 
Na oportunidade, comunico que permanecem inalteradas 

as demais condições editalícias da Licitação Eletrônica nº 074/2019. 
 
 

São Luís - MA, 14 de outubro de 2019. 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 536 
 
De acordo: 
 

Igor Manoel Sousa Rocha 
Presidente Substituto da CSL/EMSERH 

Mat. 515
 


