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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 074/2019-CSL/EMSERH  
 
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. 

 

 

I – Do Relatório: 

 

 

Trata-se de julgamento da impugnação apresentada pela 

empresa RIOMED ENGENHARIA CLÍNICA LTDA (folhas 681/681-V), ao Edital 

da Licitação Eletrônica n° 074/2019 – EMSERH do Processo Administrativo 

137.789/2018-EMSERH, tipo Menor Preço, modo disputa aberto, que 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. 

 

Apresentada a impugnação, foi submetida à apreciação 

da Gerência de Engenharia e manutenção da EMSERH para fins de 

conhecimento, análise e manifestação.  

 

De acordo com o subitem 5.1 do Edital, os pedidos de 

esclarecimentos 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. 

 
Considerando que o dia 16/10/2019 foi o definido para a 

abertura da sessão, o prazo para que qualquer pessoa possa impugnar ou 

solicitar esclarecimentos referente ao instrumento convocatório em epígrafe era 

até o dia 09/10/2019, no horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 
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Ressalta-se ainda que o §3º do art. 65 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da EMSERH também estabelece que o prazo 

para apresentação de pedido de esclarecimento é de até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para abertura da licitação, senão vejamos: 

 
Art. 63. §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.  

 
Logo, por ter sido encaminhado no dia às 18h49min. 

do dia 27/09/2019, portanto, no prazo legal, reconhece-se a 

tempestividade do pedido ao passo que será apreciado o mérito deste 

 

Assim, em respeito aos princípios da administração 

pública, cumpre esclarecer os pontos suscitados na peça impugnatória, com 

intuito de afastar as dúvidas quanto à lisura do presente certame, conforme 

esclarecimentos do setor técnico. 

 

II - Das razões da impugnação:  

 

Ressalto que as razões de IMPUGNAÇÃO da referida 

empresa encontram‐se transcrita de forma resumida conforme abaixo: 

“RIOMED ENGENHARIA CLÍNICA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o número 40.265.506/0001-47, sediada na Av. Lobo Júnior, 
nº 688, Penha Circular, Rio de Janeiro-RJ, CEP 21020-125, por 
seu representante legal abaixo assinado, com fulcro no art. 18 
do Decreto nº 5.450/2000, vem, respeitosamente, à presença 
de Vossa Senhoria, apresentar a presente IMPUGNAÇÃO ao 
Edital de Pregão Eletrônico em epígrafe, o que o faz nos 
seguintes termos: 

I - RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

I.1) Item 12.4.1.3 – A CONTRATADA deverá apresentar a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, emitida pelo órgão competente 
(Acórdão 2872/2014 – Plenário). 
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Ocorre que a jurisprudência do TCU citada no item 12.4.1.3, se 
refere às atividades passíveis de licenciamento ambiental, o 
que não é o caso do objeto referente ao pregão supracitado. 
Nesse sentido a exigência deve ser retirada do edital, tendo em 
vista, que serviços de manutenção e instalação de ar 
condicionado não fazem parte do rol de atividades passíveis de 
licenciamento ambiental pelo CONAMA (Resolução 237/1997). 

II - CONCLUSÃO E PEDIDO 

Por todo exposto, REQUER, seja julgada procedente a 
presente impugnação, a fim de que: 

1) seja EXCLUÍDO o item Item 12.4.1.3 do Edital; 

2) seja republicado o Edital com alterações indicadas acima, 
na forma do art. 21, § 4º da Lei nº 8666/1993. 

E, caso não atendidos os pedidos acima, requer, desde já, seja 
a presente impugnação encaminhada à ilustre autoridade 
superior, para seu provimento.” 

 
III – Da análise dos pontos apresentados: 

 

Por se tratar de questões técnicas, a Impugnação 

apresentada fora encaminhada para a Gerência de Engenharia e Manutenção 

da EMSERH, que submeteu a análise e manifestação do Engenheiro 

Eletricista, Sr. Rafael França Pereira e da Sra. Verônica Campagnaro P. Neta - 

Gerente de Engenharia e Manutenção, retornando para esta Comissão Setorial 

de Licitação com a seguinte resposta: 

“Considerando o atendimento à Resolução nº 237/1997, assim 
como a portaria nº 047, de 17 de agosto de 2016, emitida pela 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Ambientais 
(SEMA), que disciplina os procedimentos de Isenção de 
Licenciamento Ambiental, no âmbito da SEMA, que em seu 
anexo descreve a relação das atividades de Instalação e 
Manutenção de equipamentos de refrigeração em unidades 
terceirizadas (particulares, públicas e privadas) exceto quando 
houver manipulação (troca, recarga, complementação, etc.) de 
gases tipo MONOCLORODIFLUOROMETANO (FREON) – R22 
e TETRAFLUORETANO  R-13ª. 

Diante do exposto e entendo que a contratação em questão é a 
manutenção dos equipamentos de ar condicionado, esta 
gerência indica a necessidade de manter o item 12.4.1.3 no 
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qual visa a apresentação da Licença de Operação pela 
contratada.” 

 
IV – Da Decisão 

  

Em função da impugnação apresentada ao Edital, e 

diante da análise e resposta emitida pela Gerência de Engenharia e 

Manutenção da EMSERH, através de seu Engenheiro Eletricista, Sr. Rafael 

França Pereira e da Sra. Verônica Campagnaro P. Neta - Gerente de 

Engenharia e Manutenção, comunico que não haverá modificações no Edital 

da Licitação Eletrônica nº 074/2019. 

 

Pelo exposto, em respeito ao instrumento convocatório e 

em estrita observância aos demais princípios da Licitação, CONHEÇO a 

impugnação apresentada, tempestivamente, pela Empresa RIOMED 

ENGENHARIA CLÍNICA LTDA, para no MÉRITO, NEGAR-LHE 

PROVIMENTO.  

 

Desta forma, comunico que permanecem incólumes todas 

as condições editalícias preestabelecidas neste processo. 

 
 

São Luís (MA), 30 de setembro de 2019. 
 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
 

De acordo: 

Jéssica Thereza M.R. de Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 

 


