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CSL/EMSERH 

Fls. _______________ 
 

Proc. nº 97.568/2018 
 

Rub. ______________ 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 
Referência: Licitação Presencial nº 071/2019 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 97.568/2018 - EMSERH  
 

Impugnante: S. AMORIM DOS SANTOS – ME (NORTE EXTINTORES) 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e 
corretiva nos Sistemas de Iluminação de Emergência, Alarme de Incêndio, Dispositivos 
Fixos de Segurança contra incêndio, Sinalização de Emergência do Sistema de Proteção e 
Combate a incêndios nas unidades administradas pela Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares – EMSERH. 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE  

 
Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela 

empresa S. AMORIM DOS SANTOS – ME devidamente qualificado na peça inicial acostada 
aos autos (fls. 375/376-V), em face do edital da Licitação Presencial nº 071/2019 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. 
 
A data de abertura da sessão pública estava marcada para o dia 

06/11/2019 às 10h00min e o prazo para que qualquer pessoa possa impugnar ou solicitar 
esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até às 18h00min do 
dia 30/10/2020, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 
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Entretanto, em razão de pedido de esclarecimento apresentado, 

o referido certame foi adiado até ulterior deliberação. 
 
Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi encaminhada 

no dia 29/11/2019, portanto, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do 
pedido e o mérito será apreciado. 
 
II – DAS RAZÕES 

 
A empresa impugnante alega que as exigências contidas nos itens 

3.1.5 e 3.1.6 do edital são ilegais e afrontam o procedimento licitatório. Vejamos: 
 
Ao verificar as condições do termo de referência do referido edital 
(Anexo 1), deparou-se com a exigência formulada no item nº 3.1.5 e 
nº 3.1.6 que vem assim redacionada: 
"3.1.5 Para aprovação dos preços das peças e componentes 
apresentados 'pela Contratada, a CONTRATANTE poderá efetuar 
pesquisa de preços do mesmo item, com, no mínimo, outras 02 
(duas) empresas do ramo, a fim de certificar que a proposta 
apresentada está de acordo com o preço de mercado. 
3.1.6 Uma vez coletado preço menor que o apresentado pela 
contratada, fica esta obrigada a fornecer a peça pelo menor valor 
encontrado." 
Sucede que, tal exigência é absolutamente ilegal, pois afronta às 
normas que regem o procedimento licitatório. Não há lei ou artigo 
dentro da lei de licitação de Nº8666/93 e 10520/2002 que obrigue a 
contratada a reduzir o valor licitado, após este já ter sido definido no 
processo licitatório, levando em consideração todas as variáveis. A 
contratada está automaticamente considerada como detentora do 
maior custo benefício, uma vez que esta possui totalmente os níveis 
de credenciamento, documentação jurídica, fiscal, trabalhista e 
qualificação técnica para realização do objeto do edital, portanto, 
como se sucederá o fiscal do contrato cotar com empresas do ramo 
fora destes requisitos? E se porventura tais empresas oferecerem um 
valor totalmente inexequível? Não condizente com o mercado? Será 
então a contratada obrigada a reduzir seu valor para abaixo do 
licitado? 
 
Ademais, em outro momento, alegou que os itens 3.1.7, 3.4.2 e 8.16 

não condizem corretamente com a contratação: 
 
Ainda durante as verificações de condições do termo de referência 
do referido edital (Anexo I), deparou-se também com a exigência 
formulada no item nº 3.1.7, 3.4.2 e 
8.16 que vem assim redacionada: 
"3.1.7 Em caso de chamado de urgência realizada pela 
CONTRATANTE, o chamado deverá ser atendido em até 03 (três) 
horas." 
"3.4.2 O prazo para início da execução de manutenção corretiva será 
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de até 24 horas após a emissão e recebimento da Ordem de 
Serviço." 
"8.16 A contratada terá prazo de 48h para correção dos serviços que 
não estiverem em conformidade." 
Sucede que, tal exigência não condiz corretamente com a 
contratação, uma vez que este prazo é insuficiente para atendimento 
de unidades médico-hospitalares administradas pela EMSERH que 
estejam localizadas em um município diferente da contratada. Tendo 
em vista que para que seja feito o atendimento é necessário além de 
preparar uma programação de rota com os devidos preparativos no 
quesito equipamentos, materiais e disponibilidade de mão de obra, 
de tempo para realização da locomoção do veículo da contratada 
com a equipe responsável para o atendimento na unidade 
determinada. 
Também nas condições do termo de referência do referido edital 
(Anexo I), deparou-se também com a exigência formulada no item nº 
3.4.2 que vem assim redacionada: 
"O prazo para início da execução de manutenção corretiva será de 
até 24 horas após a emissão e recebimento da Ordem de Serviço" 
Sucede que, tal exigência não condiz corretamente com a 
contratação, uma vez que este prazo é insuficiente para atendimento 
de unidades médico-hospitalares administradas pela EMSERH que 
estejam localizadas em um município diferente da contratada. Tendo 
em vista que para que seja feito o atendimento é necessário além de 
preparar uma programação de rota com os devidos preparativos no 
quesito equipamento e disponibilidade de mão de obra, de tempo 
para realização da locomoção do veículo da contratada com a equipe 
responsável para o atendimento. 
Ao verificar o modelo de proposta de preços do referido edital (Anexo 
II), deparou se com algumas incongruências: 
1º Em todos os lotes, nos itens que se referem à emissão de Laudos 
de funcionamento das instalações prediais do sistema de prevenção 
e combate a incêndio, cremos ter havido erro de digitação, pois, a 
quantidade de laudos não condiz com o quantitativo de unidades 
médico-hospitalares e muito menos com o quantitativo necessário de 
laudos para cada unidade possuir anualmente. 
2° Os itens 2.1.11, 2.1.22, 2.2.4, 2.2.8 foram formulados com valores 
não condizentes com a realidade, uma vez que estes valores 
encontram-se muito abaixo do valor médio de mercado. 
3º O item 2.2.9 foi formulado com valor não condizente com a 
realidade, uma vez que este valor encontra-se exacerbadamente 
acima do valor médio de mercado. Fazendo-nos crer então que para 
este item também deva ter havido erro de digitação. 
 
Ante o exposto, a impugnante requer que seja conhecida e acolhida 

a presente impugnação para que os apontamentos feitos sejam acatados. 
 
III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 
a) DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ITEM 3.1.5 E 3.1.6 DO TERMO DE REFERÊNCIA 
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O presente certame tem como objeto a Contratação de empresa 

especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos Sistemas de 
Iluminação de Emergência, Alarme de Incêndio, Dispositivos Fixos de Segurança contra 
incêndio, Sinalização de Emergência do Sistema de Proteção e Combate a incêndios nas 
unidades administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH.  

 
De início, ressalta-se que o presente edital está regido pelas 

disposições da Lei nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
EMSERH, fato este que impede a aplicabilidade da legislação invocada (Lei nº 
8.666/93) pela empresa impugnante. 

 
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. 

 
Nesse sentido, o referido setor, em documento colacionado às 

fls. 390/391, acolheu o pedido feito pela impugnante. Vejamos: 
 
Diante da manifestação solicitamos a retirada do item “3.1.6 uma vez 
coletado menor preço apresentado pela contratada, fica esta 
obrigada a fornecer a peça pelo menor valor encontrado” do 
supracitado edital, haja visto, que foi elaborado a planilha com a 
quantificação e a previsibilidade das peças conforme Anexo II – 
Manutenção preventiva e corretiva para os respectivos lotes e quanto 
aos valores foram adotados para cada item conforme tabelas oficiais 
com os respectivos códigos ou composição. Portanto, solicitamos a 
retirada deste item do edital. 
 
Portanto, diante do posicionamento da Gerência de Engenharia 

e Manutenção, a alegação da impugnante suscitou a retirada do item 3.1.6 do Termo 
de Referência. 

 
b) DOS ITENS 3.1.7, 3.4.2 E 8.16 DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Outrossim, em relação ao questionamento dos itens 3.1.7, 3.4.2 e 

8.16 do Termo de Referência, a Gerência de Engenharia e Manutenção argumentou que os 
lotes foram definidos por agrupamento de unidades hospitalares em regiões consideradas 
próximas, para facilitar a mobilização de peças e mão – de – obra: 

 
Diante dos pontos argumentados esclarecemos que foram definidos 
os lotes por agrupamento de unidades hospitalares em regiões 
considerando proximidades, visando a agilidade quanto a logística e 
atendimento das demandas, haja visto que será previsto a 
manutenção emergencial quando necessário desta forma facilitando 
a mobilização de peças e mão de obra para as devidas tratativas. 
Portanto, a distribuição das unidades assistenciais de saúde por lote 
permite a locomoção em tempo hábil conforme previsto no Anexo I – 
Divisão dos Lotes, desta forma, permanecendo os itens conforme 
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previsto incialmente. 
 
Desta forma, solicitou a inclusão de novos itens no edital: 
 
Entretanto solicitamos a inclusão do item ao edital da seguinte forma: 
“X.X ...momento em que a Contratada deverá justificar à Contratante 
os motivos pelos quais não seja possível o cumprimento deste prazo. 
Tal aceite da justificativa ficará a critério do fiscal da Contratante.  
X.Y Cumprir os prazos estipulados pelo Fiscal do Contrato. Caso 
haja necessidade de maior prazo, a CONTRATADA deverá 
formalizar imediata comunicação ao CONTRATANTE, justificando as 
causas e propondo novos prazos, que poderão ser aceitos ou não 
pelo Fiscal do Contrato.” 
 
Assim, considerando a manifestação da Gerência de Engenharia 

e Manutenção, o argumento não merece prosperar. 
 

c) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

Por último, acerca das dúvidas relacionadas ao modelo de proposta 
constante do Anexo II, a Gerência de Engenharia e Manutenção, informou que no item 2.4.1 
havia um erro de digitação e que os quantitativos deste foi corrigido. Vejamos: 

 
Do que se refere ao item 2.4.1 Laudo de funcionamento das 
instalações predial do sistema de combate a incêndio da planilha 
(Anexo II) foi verificado que houve erro de digitação, contudo, 
reencaminhamos corrigido os quantitativos. 
 
Não obstante, em relação aos itens 2.1.11, 2.1.22, 2.2.4, 2.2.8 e 

2.2.9 do Termo de Referência, o referido setor afirmou que os valores estão baseados nas 
tabelas oficiais (SINAPI, ORSE e SEINFRA) acrescido de BDI: 

 
• Os itens 2.1.11 (válvula de governo e alarme), 2.1.22 (Tanque de 
pressão capacidade 30 lt (p/incêndio), 2.2.4 (acionador manual 
(botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incêndio), 2.2.8 (detector de 
fumaça óptico convencional, modelo vr-f, marca verin ou similar) 
foram formulados com valores não condizentes com a realidade, uma 
vez que estes valores encontram-se muito abaixo do valor médio de 
mercado. 
• Item 2.2.9 (cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 4 x 
1,5mm2) foi formulado com valor não condizente com a realidade, 
uma vez que este valor encontra-se exacerbadamente acima do valor 
médio de mercado. 
Para os itens acima mencionados destacamos que os valore 
unitários são advindos de tabelas oficiais (SINAPI, Orse e SEINFRA) 
acrescido de BDI conforme previsto em lei, portanto, são valores 
praticados pela administração pública que foram retificados (fl369) 
oportunamente. 
 
Diante do exposto, verifica-se, com fulcro na manifestação da 
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Gerência de Engenharia e Manutenção que o argumento invocado pela empresa 
impugnante não merece prosperar. 
 
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 S. AMORIM DOS SANTOS – ME, em razão a sua 
tempestividade, para no MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao pleito formulado. 

 
NA OPORTUNIDADE, COMUNICO QUE AS ALTERAÇÕES 

SERÃO PROMOVIDAS POR MEIO DE NOVO EDITAL A SER PUBLICADO NOS MEIOS 
OFICIAIS. 
 

São Luís - MA, 11 de fevereiro de 2020. 
 
 

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

Mat. 536 
 
De acordo: 
 

Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 

Mat. 7.327
 


