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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 L. P. COUTINHO (folhas 694/694-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. 

 
Ressalta-se ainda que o §3º do art. 65 do Regulamento Interno 

de Licitações e Contratos da EMSERH também estabelece que o prazo para 
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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 15h54min. do dia 

02/09/2019, 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: 

 
“II – FATOS 
A subscrevente tem interesse em participar da licitação para 
prestação de seus serviços de manutenção de 
refrigeradores, conforme consta no Termo de Referência 
anexo ao edital. 
Ao_verificar_as_condições para participação na licitação 
citada, constatou-se que o edital prevê a exigência de, 
conforme os itens a seguir, “5.1.4 A CONTRATADA deverá 
apresentar o CERTIFICADO CTFIBAMA emitido pelo órgão 
competente”, ocorre que, para operadoras de ar-
condicionado tal exigência é ilegal, por portaria do IBAMA 
que dispensa tal, conforme a ser demonstrado a seguir. 
III – DIREITO 
Conforme acima já destacado, consta no edital em epígrafe 
que, no seguinte item, “5.1.4 A CONTRATADA deverá 
apresentar o CERTIFICADO CTF-IBAMA emitido pelo órgão 
competente”. 
Todavia pela INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5 DE 14 DE 
FEVEREIRO DE 2018, emitida pelo Òrgão: Ministério do 
Meio Ambiente / Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis, Publicado em: 16/02/2018, 
Edição: 32, Seção: 1, Página: 59-69, estabelecem o 
contrário ao disposto no certame, como se lê claramente a 
seguir 
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Art. 2º - Para efeitos desta Instrução Normativa, são 
adotadas as seguintes definições: XIII - prestador de 
serviços em refrigeração: pessoa física ou jurídica que 
presta serviços de instalação e manutenção de 
aparelhos de refrigeração, ar condicionado e 
aquecimento; § 1º - Não são considerados usuários 
de substâncias controladas citadas no caput deste 
artigo, os prestadores de serviços em refrigeração e 
consumidores. § 2º - As pessoas físicas e jurídicas 
que atuam na reparação de aparelhos de refrigeração 
ficam desobrigadas de registro no CTF/ APP. 
Art. 3º - Todo produtor, importador, exportador, 
comercializador e usuário de quaisquer das 
substâncias controladas, bem como os centros de 
regeneração e de incineração, estão obrigados a: 
I - ter inscrição atualizada no CTF/APP, contemplando 
as atividades relacionadas a substâncias controladas 
pelo Protocolo de Montreal e demais atividades 
Potencialmente poluidoras que sejam exercidas pela 
empresa; 
II - informar junto ao Ibama a licença ambiental ou 
dispensa de licença ambiental fornecida pelo órgão 
estadual ou municipal competente; 

 
Quanto a dispensa de licença ambiental, a requerente esta 
desobrigada da mesma desde o ano 2013 por carta emitida 
pela SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, 
CONFORME SE JUNTA EM ANEXO. 
 
Por tais motivos, se requer que: 
 
Em face do exposto, seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada 
procedente, com efeito de constar no Edital a dispensa da 
licença e do registro CTF/APP, por clara disposição 
normativa supracitada. 
Requer ainda seja determinada a retificação do edital, 
inserindo a alteração aqui pleiteada, reabrindo-se o prazo 
inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 
8666/93, bem como a dispensa da ora pleiteante dos 
requisitos impugnados.” 

 
 

III  DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
 
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da 
probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional 
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sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de 
competitividade e do julgamento objetivo.  (art. 31 da lei n° 13.303/16). 

 
Convém esclarecer que a vinculação ao ato convocatório, 

princípio fundamental das licitações, determina que os atos sucessivos do certame 
acordem com os dispositivos do edital.  

 
Em sendo lei, o Edital com os seus termos atrela tanto a 

Administração, que estará estritamente subordinada aos seus próprios atos, quanto às 
concorrentes – sabedoras do inteiro teor do certame. 

 
Por conseguinte, a Administração e as licitantes ficam restritas 

ao disposto no Edital, quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao 
julgamento e ao contrato. Todos os atos decorrentes do procedimento licitatório, por 
óbvio, vincular-se-ão ao contrato. 

 
Na percepção de Diógenes Gasparini, “submete tanto a 

Administração Pública licitante como os interessados na licitação, os proponentes, à 
rigorosa observância dos termos e condições do edital”. 

 
As leis e princípios que cingem os processos licitatórios, bem 

como a contratação, neste caso especialmente o da vinculação ao instrumento 
convocatório, ressalvam a liberdade para a administração definir suas condições, 
entretanto, concomitantemente, estrutura-lhes de modo a restringir a 
discricionariedade a determinadas etapas. 

 
O referido procedimento licitatório em questão é regido pelo 

Edital de Licitação Eletrônica nº 074/2019, fundamentado pelo Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da EMSERH, Lei Federal nº 13.303/16, Lei Estadual nº 
10.403/15 e subsidiariamente Lei Complementar nº 123/06.  

 
Assim, em obediência a legislação que rege o referido certame, 

traz-se à análise, para maior elucidação dos fatos, as seguintes considerações que 
apreciam as argumentações elaboradas pela impugnante. 
 

 

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: 

 

“Em relação ao pedido do Certificado de Regularidade junto ao 

IBAMA, tem-se a seguinte manifestação técnica: 
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“1) Em face a instrução normativa nº06, de 15 de março de 2003, 

que regulamenta o Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras de Recursos Ambientais – CTF/APP. 

2) Em face a instrução normativa nº037 de 29/06/2004 do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Dos Recursos Naturais Renováveis 

– IBAMA, que observando as considerações abaixo: 

• Considerando o disposto no Decreto 99.280, de 06 de junho 

de 1990, que promulga a Convenção de Viena para a Proteção da 

Camada de Ozônio e o Protocolo de Montreal sobre Substâncias 

que Destroem a Camada de Ozônio – SDOs; 

• Considerando o Programa Brasileiro de Eliminação da 

Produção e do Consumo das Substâncias que Destroem a Cama 

de Ozônio – PBCO, que estabelece a eliminação gradativa do uso 

dessas substâncias no País, em consonância com os prazos, 

limites e restrições estabelecidas pelo Protocolo de Montreal sobre 

Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio; 

• Considerando a implementação do Plano Nacional de 

Eliminação de CFC, aprovado na 37ª Reunião do Comitê 

Executivo do Fundo Multilateral do Protocolo de Montreal, que 

prevê o treinamento para técnicos e mecânicos em refrigeração 

aos quais serão distribuídos equipamentos de recuperação e de 

acondicionamento de CFC; 

• Considerando o disposto na Lei 6.938, de 31 de agosto de 

1981, alterada pela Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000, 

que institui o Cadastro Técnico Federal e obriga o registro de 

pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades potencialmente 

poluidoras e a apresentação de Relatório Anual de Atividade; 

Resolve em seu Art. 3, determinar que os prestadores de 

serviços em refrigeração – técnicos especializados em mecânica e 

refrigeração (refrigeristas), pessoa física ou jurídica vinculada à 

indústria ou empresa de prestação de serviços de manutenção, ou 

autônoma, deverão realizar o registro no Cadastro Técnico 

Federal diretamente no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

Ante todo o exposto, nosso entendimento é pela 

necessidade do licitante deter da “Certidão de Regularidade do 

Cadastro Técnico Federal” junto ao IBAMA, conforme as 

instruções normativas nº 037 de 29/06/2004 e nº 06 de 

15/03/2003. 

Diante o 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 5.1.4 no qual visa 

a apresentação do Certificado de Regularidade junto ao IBAMA 

pela contratada. 
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Encaminhamos os autos à CSL para prosseguimento dos 

mesmos.” 

 
 

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 L. P. COUTINHO, para no MÉRITO, 

NEGAR PROVIMENTO.  

 

Desta forma, comunico que permanecem incólumes todas as 

condições editalícias preestabelecidas neste processo. 

 
 

São Luís (MA), 4 de outubro de 2019. 
 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
 

De acordo: 

Igor Manoel Sousa Rocha 
Presidente Substituto da CSL/EMSERH 

 


