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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 004/2020 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 137.789/2018 - EMSERH  
Impugnante: O GRUPO NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA 
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 O GRUPO NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA devidamente 
qualificado na peça inicial acostada aos autos (folhas 939/941), 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 
solicitar esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe é até às 
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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 solicita que sejam sanadas as dúvidas 
acerca dos itens 3.3.23 e 3.3.24 do Termo de Referência: 

 
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.”, isso com relação às 
manutenções corretivas porém, indaga-se, com relação às 
manutenções preventivas nas unidades que não necessitam de equipe 
fixa, como tal valor será pago? Não se viu nenhuma indicação dessa 
informação no edital, será por hora também? Não se sabe, lembrando 
que a manutenção preventiva mesmo nas unidades em que a equipe 
não será fixa, vai acontecer mensalmente. 

 
Ademais, em outro momento, questiona a ausência da exigência 

de licença de operação ambiental: 
 
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 DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO AMBIENTAL, o que é, inclusive, estranho, já que no Edital 
do Pregão nº 074/2019, também da EMSERH e com o mesmo objeto, 
valores e demais cominações que este, foi trazido em sua clausula 
“12.4.1.3. A CONTRATADA deverá apresentar a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, emitida pelo órgão competente (Acordão 2872/2014-
Plenário)”, isso bem recente, em 11/09/2019. 
Diga-se ainda que algumas (pelo menos 02) impugnações foram feitas 
tentando-se retirar tal exigência, e esta comissão acertadamente assim 
respondeu: 
“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 
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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 qual visa a apresentação da Licença de Operação pela 
contratada.” 30/09/2019 impugnação riomed engenharia clinica ltda. 
“Em relação ao pedido do Certificado de Regularidade junto ao IBAMA, 
tem-se a seguinte manifestação técnica: “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. 
Encaminhamos os autos à CSL para prosseguimento dos mesmos.” 
04/10/2019 IMPUGNAÇÃO PELA EMPRESA LP COUTINHO Dessa 
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forma, usando-se dos próprios argumentos já expendidos pela 
EMSERH, pelo acórdão do TCU já citado, pela preocupação com a 
responsabilidade ambiental das empresas, e também por todos os 
editais de manutenção de ar condicionado já exigirem hoje tal 
documentação, desde já se requer seja adicionada a exigência de 
licença de operação fornecida pelo órgão competente, por ser medida 
de justiça, marcando-se uma nova data para o certame, incluindo as 
exigências acima requeridas, que são essenciais para a continuidade 
do certame, vez que sem tais requisitos não haverá cumprimento ao 
que preceitua a Legislação pertinente. 
 
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 
 

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 
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, esclareceu o questionamento feito pela impugnante acerca dos itens 
3.3.23 e 3.3.24 do Termo de Referência e acolheu o pedido de inclusão da 
exigência de Licença de Operação. Vejamos: 

 
1. Nos locais onde não haverão equipes técnicas fixas, os valores 

cobrados tanto para a manutenção preventiva quanto corretiva 
serão descontados das horas de serviços, conforme disponível na 
planilha orçamentária. Tal saldo foi provisionado visando atender os 
serviços mensais de preventivas e as demandas pontuais de 
corretiva. 

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 
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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 O GRUPO NORDESTE REFRIGERAÇÃO 
LTDA, 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 


