
 

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 

1 
 

CSL/EMSERH 

Folha: ______________________ 

Proc. nº 137.789/2018 - EMSERH 

Rubrica: ____________________ 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 004/2020 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 137.789/2018 - EMSERH  
Impugnante: SINDIMETAL 
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 – DA ADMISSIBILIDADE  

 
Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposta 

pela empresa SINDIMETAL devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos 
(folhas 943/947), em face do edital da Licitação Eletrônica nº 004/2020 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 está marcada para o dia 

10/02/2020 às 08h30min e o prazo para que qualquer pessoa possa impugnar ou 
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solicitar esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe é até às 
18h00min do dia 03/02/2020, horário em que se encerra o expediente da 
EMSERH. 

 
Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi 

encaminhada no dia 27/01/2020, portanto, no prazo legal, reconhece-se a 
TEMPESTIVIDADE do pedido e o mérito será apreciado. 
 
II – DAS RAZÕES 
 

A empresa impugnante questiona a ausência da exigência de 
licenciamento ambiental. Vejamos: 

 
Em conformidade com os documentos imprescindíveis para as exigências 
do referido EDITAL para esta atividade, há que se destacar, sendo de 
suma importância, a necessidade de Licença Ambiental da SEMMAM 
(Secretaria Municipal de Meio Ambiente), Licença Ambiental de Operação 
– LO, Junto aos respectivos Órgãos competentes para resguardar o Meio 
Ambiente. 
Ao se tratar de Licenciamento Ambiental da SEMMAM (Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente), infere-se o que dispõe sobre às 
peculiaridades do mesmo, que estabelece claramente: É o procedimento 
administrativo pelo qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 
SEMMAM licencia a localização, instalação, ampliação, operação e 
funcionamento de estabelecimentos, empreendimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e 
regulamentares e as normas técnicas aplicáveis a cada caso. O 
Licenciamento Ambiental no Município de São Luís – MA passou a ser 
obrigatório às atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do 
meio ambiente regulamentadas na Lei Municipal nº 4.730/06, que institui o 
Licenciamento Ambiental no município de São Luís, observada a 
Resolução CONAMA nº 237/97. Enquanto instrumento preventivo, o 
licenciamento é essencial para garantir a qualidade ambiental, que 
abrange a saúde pública, o 
desenvolvimento econômico com uso racional e sustentável dos recursos 
naturais, a redução de impactos ambientais, a preservação da 
biodiversidade e a promoção do Desenvolvimento Sustentável. 
O licenciamento ambiental é, portanto, um instrumento fundamental para 
avaliação e tomada de decisões quanto ao impacto ambiental, pois 
possibilita associar as preocupações ambientais às estratégias de 
desenvolvimento social e econômico, numa perspectiva de curto, médio e 
longos prazos, além de permitir saber quais as medidas de controle mais 
adequadas, a serem implantadas para que a intervenção no meio 
ambiente seja o menos impactante possível.  
Neste diapasão, e em consonância com os pré-requisitos para total 
habilitação em participar do referido processo licitatório, cumpre esclarecer 
ainda, que a Licença de Operação (LO) “autoriza a operação de 
empreendimento ou atividade, após a verificação do efetivo cumprimento 
do que consta na licença anterior, com base em constatações de vistoria, 
relatórios de pré-operação, relatórios de auditoria ambiental, dados de 



 

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 

3 
 

CSL/EMSERH 

Folha: ______________________ 

Proc. nº 137.789/2018 - EMSERH 

Rubrica: ____________________ 

monitoramento ou qualquer meio técnico de verificação do 
dimensionamento e eficiência do sistema de controle ambiental e das 
medidas de mitigação implantadas.” O que, sem sombra de dúvidas, se 
faz necessário que conste nas exigências do EDITAL que ora se impugna, 
para que assim preencha os requisitos necessários à execução dos 
serviços prestados, sendo estes, legalmente constituídos. 
Frise-se que a ATIVIDADE DE REPARAÇÃO DE APARELHOS DE 
REFRIGERAÇÃO, bem como a UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS 
CONTROLADAS PELO PROTOCOLO DE MONTREAL, conforme 
especificadas na Tabela de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais em total conformidade com a 
Instrução Normativa IBAMA Nº 6 DE 15/03/2013, de modo que as mesmas 
utilizam gás Freon R – 22, R – 134, R-11, por sua composição CF2 CL2, 
de modo a AGREDIR E DESTRUIR A CAMADA DE OZÔNIO. Tal 
ordenamento institui em seu Art. 1º: 
Art. 1º. Regulamentar o Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - 
CTF/APP, nos termos desta Instrução Normativa. (Instrução Normativa 
IBAMA Nº 6 DE 15/03/2013) 
Neste diapasão, não restam dúvidas em que pese à necessidade de 
exigência das documentações aqui referenciadas, posto que beneficia as 
empresas que não possuem tais requisitos, tornando assim, a atividade 
ilegal e menos onerosa para as empresas participantes e não detentoras 
de tais licenças, fazendo do certame, um total descumprimento dos 
preceitos da Lei, ou seja, fora dos requisitos legais. 
Ainda se assevera, sobre o assunto, que a manipulação de gases 
refrigerantes compostos por CFC, é de fato inerente à prestação de 
serviço exigida no edital, e diante do controle do Governo Federal que 
tenta limitar a emissão de gases na atmosfera nocivos à camada de 
ozônio (protetora do planeta e dos raios UVB e UVF), há assim a 
necessidade de tais licenças. De modo que o próprio edital, se remete à tal 
requisito, porém sem firmar exigência anterior para tanto. Atesta tal 
necessidade ao dispor sem mais de longas: 
“17.10. Obrigam-se os contratados a: 17.10.4. Adotar boas práticas de 
preservação ambiental 8.42. Observar, quando da execução dos serviços, 
as práticas de sustentabilidade previstas na Instrução Normativa no 1, de 
19 de janeiro de 2010, no que couber;” Entendimento este, que remete à 
extrema necessidade da inclusão de tais exigências 

 
Ante o exposto, a impugnante requer que o provimento da 

presente impugnação para inclusão da exigência solicitada. 
 
III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

 
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.  

 
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 
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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. 949, acolheu o pedido de inclusão da exigência de Licença de Operação. 
Vejamos: 

 
2. Foi constatado a ausência do item no qual solicita o CERTIFICADO 

DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, no entanto, reiteramos a 
necessidade de manter tal item, conforme já mencionado no 
despacho presenta na folha nº 683. 

 
Portanto, diante do posicionamento da Gerência de 

Engenharia e Manutenção, a alegação da impugnante suscitou a inclusão da 
exigência da licença de operação ambiental, cuja qual será disponibilizada por 
meio de Errata a ser disponibilizada no sitio eletrônico da EMSERH. 

 
IV – CONCLUSÃO 
 

Ante o exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em 
estrita observância aos princípios que regem os procedimentos licitatórios, CONHEÇO 
a impugnação interposta pela empresa SINDIMETAL, em razão a sua tempestividade, 
para no MÉRITO, DAR PROVIMENTO ao pleito formulado. 

 
Na oportunidade, comunico que permanecem inalteradas as 

demais condições editalícias da Licitação Eletrônica nº 004/2020, bem como a 
nova data de abertura será publicada nos meios oficiais e no sitio eletrônico da 
EMSERH, obedecendo o prazo de ancoragem anteriormente estabelecido. 

 
São Luís - MA, 03 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

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 


