
Rua Rio Claro-Planalto Turu I, Qd. 01, Nº 28, Planalto Turu I, São Luis-MA, CEP: 65.066-431, CNPJ: 23.352.777/0001-10 

Inscrição Estadual 124759696, Inscrição Municipal 98216884, Fone: (98) 3089 0082 – 98804 4784 
Email: contato@mrservgerais.com.br 

 

 

 
 

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO MARANHAO – UEMASUL 

 
 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2022 – CSL UEMASUL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0036028/2022 

 
 
 

A MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA pessoa jurídica de direito privado, com sede a rua 
Rio Claro – Planalto Turu I, nº 28, quadra 01, Planalto Turu I, CEP: 65.066-431, São Luís- 
MA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.352.777/0001-10, vem, por intermédio de seu 
representante legal, à presença de V.S., com fundamento no artigo 41, par. 1º da Lei Federal 
8.666/93, apresentar IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º 03/2022, pelos fatos e fundamentos a seguir dispostos. 

 
 

1. DA TEMPESTIVIDADE 
 

Preliminarmente, faz-se necessário evidenciar que, estando de posse do edital do 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 – CSL/UEMASUL, a requerente reconhece que o 
objeto do certame licitatório condiz com seu objeto social, de forma que no momento 
manifesta seu interesse na adequação do Edital no referido Pregão. 

 
Desta feita, conforme disposto no item 12.1 do Edital, compete a qualquer pessoa 

o direito de impugnação em até 03 (três) dias úteis, anteriores à abertura da sessão, sendo, 
portanto, tempestivo o presente pedido. 

 
2. DOS FATOS 

 

 
Ocorre que, dada a divulgação do ato convocatório do PREGÃO Nº 003/2022, 

a empresa ora requerente detectou que o referido instrumento não se encontra em 
conformidade com o artigo 30 e incisos da Lei nº 8.666/93, tendo em vista que não previu 
uma série de exigências necessárias à comprovação de qualificação técnica para o 
exercício dos serviços de manutenção corretiva e preventiva para o sistema de 
climatização da UEMASUL. 

 
Motivo pelo qual se encontra guarida a propositura da presente impugnação, 

de forma que a requerente reitera seu zelo pelas normas de Direito ambiental e sua 
preocupação com a maior SegurançaJurídica e eficácia do presente ato administrativo, 
aguardando deferimento integral dos requerimentos a seguir formulados. 
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3. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 

A presente Impugnação traduz-se também na necessidade de inclusão de 2 
(duas) cláusulas ao Instrumento Convocatório do Pregão Presencial nº 03/2022, cujo 
conteúdo preveja a exigência de apresentação dos seguintes documentos: 

 
• Licença de Operação fornecida pela Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente (SEMA), comprovando que a empresa está apta a 

desenvolver os serviços a que lhe são atribuídos, uma vez que 

envolve o manuseio de produtos altamente poluentes “gás cfc” 

descritos no Protocolo de Montreal, resolução de nº 267 de 

14/09/2000 e nº 340 de 25/09/2003 e resolução do Conama nº 

237/97 e Lei Federal nº 6.939/81; 

• Cadastro Técnico Federal, documentação relativa ao registro 
junto ao 

IBAMA, de acordo com a Resolução nº 37 de 29/06/2004 do IBAMA. 
 

Logo, cabe evidenciar a legislação atinente ao caso. Senão vejamos: 
 

Resolução nº 37 de 29/06/2004 do IBAMA - Art. 2º Todo produtor, 

importador, exportador, comercializador e usuário de quaisquer 

das substâncias, controladas ou alternativas pelo Protocolo de 

Montreal, bem como os centros de coleta e armazenamento e 

centros de regeneração ou reciclagem, pessoas físicas ou 

jurídicas, devem estar registrados no Cadastro Técnico Federal 

de Atividades Potencialmente Poluidoras, gerenciado pelo 

IBAMA. 

 

§ 1º O registro no Cadastro Técnico Federal visa possibilitar ao 
IBAMA a implementação de procedimentos sistematizados para o 
controle e monitoramento da produção, importação, 
comercialização, usuários, coleta, armazenamento e regeneração 
ou reciclagem de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio 
(SDOs), em atendimento ao estabelecido no Protocolo de Montreal. 

 
Resolução nº 237/97 do CONAMA: 

Art. 2º- A localização, construção, instalação, ampliação, 

modificação e operação de empreendimentos e atividades 

Rua Rio Claro-Planalto 
Inscrição Est 
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utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 

dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental 

competente,sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 

 
§ 1º- Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os 

empreendimentos e asatividades relacionadas no Anexo 1, parte 

integrante desta Resolução. 

 
§ 2º – Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de 
exigibilidade, o detalhamento e a complementação do Anexo 1, 
levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o 
porte e outras características do empreendimento ou atividade. 

 
Neste sentido, em consonância com o objeto da presente impugnação, o 

Tribunal de Contas da União já manifestou entendimento em seu plenário quanto à 
necessidade de exigência de licenciamento ambiental, e demais instrumentos regulatórios, 
emitidos pelos Entes Federativos competentes enquanto requisito de qualificação técnica. 
Nestes termos: 

 
Contratação de serviços por meio de pregão: 1- Exigência, para 

fim de habilitação, da apresentação de licença ambiental de 

operação 

Encontra amparo no nosso ordenamento jurídico a inclusão, no 

edital, da exigência de prévio licenciamento ambiental de operação, 

expedido pelo órgão estadual competente, para as atividades 

sujeitas a esse procedimento. Foi essa a conclusão a que chegou o 

relator, ao apreciar representação formulada ao TCU noticiando 

possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico n.o 33/2009, 

promovido pela Universidade Federal do Pará (UFPA), cujo objeto 

era a “contratação de empresa especializada em serviços de 

conservação, manutenção e limpeza nas áreas externas da cidade 

universitária Prof. José Silveira Netto e das unidades da UFPA na 

cidade de Belém”, bem como em outras localidades no interior do 

estado. Em consequência da aludida representação, os 
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responsáveis foram instados a apresentar esclarecimentossobre as 

seguintes ocorrências: “a) inclusão, no edital do pregão, de exigência 

de licenciamento ambiental sem qualquer referência ao órgão 

expedidor, eque, mesmo assim, veio a motivar desclassificação de 

licitante por apresentação de licença emitida por outro estado da 

federação, configurando possível ofensa ao princípio da não 

distinção de sede; b) tal desclassificação teria se fundado em motivo 

irrelevante, uma vez que a licença de operação exigida poderia 

facilmente ser obtida após a celebração do contrato, em se tratando 

de serviços comuns e necessários;”. Um dos argumentos 

apresentadospela unidade técnica para defender a invalidação do 

edital do pregão foi o de que a exigência de apresentação da referida 

licença seria indevida, por ser desnecessária na fase de 

processamento do pregão e irrelevante em face de outras exigências 

editalícias, relativas à experiência anterior mínima dos participantes. 

A unidade instrutiva aduziu também que seria exigência estranha ao 

rol exaustivo de documentos previstos na Lei no 8.666/93. Em seu 

voto, dissentindo da unidade técnica, o relator ressaltou 

entendimento consignado no voto condutor do Acórdão no 247/2009- 

Plenário, segundo o qual “A Lei de Licitações exige, em seu art. 

30, inciso IV, prova do atendimento de requisitosprevistos em 

lei especial, encontrando o licenciamento da empresa 

interessada junto ao órgão ambiental, para fins de 

funcionamento e exercíciodas atividades requeridas no edital, 

fundamento também no disposto no art. 28, inciso V, segunda 

parte, da referida lei. Há, portanto, necessidade de se incluir no 

edital, em razão dos serviços que serão prestados, exigência 

que reflita a adequada observação da legislação específica 

(ambiental), cuja comprovação deverá ser apresentada pelas 

licitantes para habilitação.”. De acordo com o relator, o precedente 

mencionado ampara o procedimento da UFPA de fazer inserir, já no 

edital, como exigência de habilitação, a necessidade de a empresa 
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interessada possuir licença ambiental de operação. A par de sua 

fundamentação legal e material, a exigência “coaduna-se com a 

crescente preocupação com os aspectos ambientais que cercam as 

atividades potencialmente poluentes”. O Plenário anuiu à conclusão 

do relator. Acórdão n.º 870/2010-Plenário, TC-002.320/2010-0, rel. 

Min. Augusto Nardes, 28.04.2010. 

 
 

Logo, RESTA EVIDENTE QUE TAIS INCLUSÕES SÃO TERMINANTEMENTE 
OBRIGATÓRIAS, tendo em vista a expressa disposição de prova do atendimento de 
requisito previstoem lei especial, previsto no artigo 30, incisos e § da Lei nº 8.666/93, bem 
como do entendimento do Tribunal de Contas da União supramencionado, Resolução 37 
de 29/06/2004 do IBAMA, Resolução 237/97 do CONAMA; e Lei Federal nº 6.938/81, 
Súmula nº 25. 

 
Portanto, segundo as normas e entendimentos acima expostos, requer-se a 

alteração do instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº 03/2022, para que seja 
incluída cláusula prevendo a necessidade de apresentação da Licença de Operação 
fornecida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), bem como do Cadastro 
Técnico Federal emitido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA, enquanto 
documentação necessária à comprovação de habilitação técnica, haja vista que o presente 
Pregão Eletrônico deve respeitar a repartição de competências constitucionalmente 
previstas aos Entes Federativos, assim como o meio ambiente, ao retificar-se em harmonia 
com as normas previstas na Lei 8.666/93 e demais legislação Estadual e Municipal. 

 
3.1 DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
Conforme previsto no item 7.2 do Edital, a comprovação de qualificação técnica, 

se daria mediante apresentação de ao menos um engenheiro mecânico e/ou engenheiro 
civil. No entanto, a exigência infringe regramentos da Resolução nº 218 de 29 de junho de 
1973 expedida pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ademais o 
ato convocatório omitiu de requerer aos licitantes a Licença de Operação, conforme 
detalhamento adiante. 

 
A Licitante insurge-se contra os termos do edital, considerando ainda que a 

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECANICA E METALURGICA, conforme 
DELIBERAÇAO NORMATIVA N.º 011/00 – CEEMM, EMISSÃO: FEV/95 REVISAO: 
03/AGO-2002, estabeleceu os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da 
fiscalização dos profissionais da área de engenharia mecânica: 

 
Estão obrigados ao registro no CREA’s as empresas e profissionais autônomos 

que prestam serviços de projeto, fabricação, instalação, manutenção e inspeção de 
Sistemas de Ar Condicionado, cujas atividades deverão estar sob a responsabilidade 
técnica profissional da área de Engenharia Mecânica, a saber: 
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PROJETOS: Engenheiros Mecânicos 
FABRICAÇÃO/ INSPEÇÃO: Engenheiros 
MecânicosINSTALAÇÃO: Engenheiros 
Mecânicos 
INSPEÇÃO: Engenheiros Mecânicos 
MANUTENÇÃO: Engenheiros 
Mecânicos 

 
Texto Extraído da DELIBERAÇÃO NORMATIVA N.º 

011/00 – 

CEEMM, EMISSÃO: FEV/95 REVISÃO: 03 / AGO-2002 
 

Trechos da Resolução nº 218 de 29 de junho de 1973 expedida pelo Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, nas atribuições que lhe são conferidas 
pelas alíneas “d” e “f”, parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 
1966, delimita as competências e as atividades de cada profissional: 

 
Como pode verificar no Art. 12. da resolução acima mencionada, a competência 

para o desempenho das atividades elencadas nos Art. 1º (com ênfase nas atividades 15 e 
16) parasistemas de refrigeração e ar condicionado é do Engenheiro Mecânico e suas 
ramificações: 

 
Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício 
profissionalcorrespondente às diferentes modalidades da 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e 
em nível médio,ficam designadas as seguintes atividades: 
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação 
técnica; Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e 
especificação; Atividade 03 - Estudo de viabilidade 
técnico- econômica; Atividade 04 - Assistência, assessoria 
e consultoria; Atividade 05 - Direção de obra e serviço 
técnico; Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, 
arbitramento, laudo e parecer técnico; Atividade 07 - 
Desempenho de cargo e função técnica; 

 
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, 
ensaio e divulgação técnica; extensão; 
Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 
Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de 
qualidade; Atividade 11 - Execução de obra e serviço 
técnico; 
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 
Atividade 13 - Produção técnica e especializada; Atividade 
14 - Condução de trabalho técnico; 
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Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, 
montagem, operação, reparo ou manutenção; Atividade 16 
-Execução de instalação, montagem e reparo; 

Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento 
einstalação; Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 
[...] 

 
Art. 12 - Compete ao ENGENHEIRO MECÂNICO ou ao 
ENGENHEIRO MECÂNICO E DE AUTOMÓVEIS ou ao 
ENGENHEIRO MECÂNICO E DE ARMAMENTO ou ao 
ENGENHEIRO DE AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO 
INDUSTRIAL MODALIDADE MECÂNICA: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta 
Resolução, referentes a processos mecânicos, máquinas 
em geral; instalações industriais e mecânicas; 
equipamentos mecânicos e eletro-mecânicos; veículos 
automotores; sistemas de produção de transmissão e de 
utilização do calor; sistemas de refrigeração e de ar 
condicionado; seus serviços afins e correlatos. 

 
Dos trechos de lei e resolução apresentados acima, pelo princípio da ampla 

concorrência, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência nas contratações públicas 
solicitamos a retificação da cláusula “manifestamente comprometedora ou restritiva do 
caráter competitivo”, em observância a primazia pela contratação de serviços de qualidade 
e de acordo com a necessidade da Administração Pública. 

 
4. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR DEMANDA 

 

O instrumento convocatório 03/2022 – CSL/UEMASUL, prevê que a periodicidade 
da manutenção se dê de forma mensal, no entanto, por demanda, o que por certo daria 
ensejo a um contrato que não poderá ser eventualmente cumprido pela empresa que sagrar- 
se vencedora do certame, de modo que deveria ser revisto o item que diz respeito a 
prestação dos serviços por demanda, sendo modificado para mensal de acordo com Plano 
de Manutenção, Operação e Controle – PMOC. 

 

- Lei nº 13.589, de 4 de janeiro de 2018 institui a obrigatoriedade do Plano de Manutenção, 
Operação e Controle –PMOC; 

 
- Portaria nº 34, de 28 de maio de 2020, do Governo do Estado do Maranhão – Que institui 
medidas sanitárias gerais, em especial o Item 3.8 “Manter os ambientes arejados por 
ventilação natural (portas e janelas abertas). Caso não seja possível ventilação natural, e 
se faça necessária a utilização de ar condicionado para climatizar ambientes, manter 
limpezasemanal dos filtros e mensal dos demais componentes do sistema de climatização 
(dutos e ventiladores, etc) de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos 
à saúde humana e manter a qualidade interna do ar; 

 
- Resolução-RE Nº 09, de 16 de janeiro de 2003, Portaria n.º 3523/GM de 28 de agosto de 
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1998, do Ministério da Saúde, inclusive quanto ao Plano de Manutenção, Operação e 
Controle 
– PMOC, visando à preservação da qualidade do ar dos ambientes interiores e nos 
níveisdefinidos pelo Ministério da Saúde; 

 
- Norma ABNT NBR 16401-4, 16401-2, 16401-3 que trata de sistemas de condicionamento 
dear e ventilação para qualidade de ar e 

 
Norma ABNT NBR 13971/2014, que trata de sistemas de refrigeração, 

condicionamento de ar e ventilação – manutenção programada, bem como Resolução 
RE/ANVISA nº. 176, de 24 de outubro de 2000, as quais estabelecem a manutenção e a 
operação dos aparelhos serão executadas com base no PLANO DE MANUTENÇÃO, 
OPERAÇÃO E CONTROLE – PMOC,de acordo com a periodicidade dos serviços e nas 
prescrições dos fabricantes tendo como base as inspeções, os procedimentos, as 
recomendações e as medidas corretivas determinadas. 

 
Nesse toar, não restou previsto em edital, o quantitativo de máquinas da 

UEMASUL, o que por certo impacta diretamente na planilha orçamentária, de modo que se 
faz necessário que seja delimitado o número de aparelhos de ar condicionado e após 
discriminação do quantitativo, caso necessário, fazer-se a adequação da planilha 
orçamentária com o valor correto dos serviços. 

 

Sendo assim, solicito à V.Sa. retificação do Edital de acordo com os dizeres a 
seguir: 

 

a) Comprovação da Licença de Operação fornecida pela Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente(SEMA); 

b) Comprovação Cadastro Técnico Federal emitido pelo Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente –IBAMA; 

c) Comprovação da Qualificação técnica profissional com Engenheiro Mecânico; 

d) Que sejam discriminados o quantitativo de aparelhos de ar condicionados, 

constantes na UEMASUL, com a eventual retificação da planilha orçamentária com 

o valor correspondente à totalidade das máquinas. 

São Luís, 06 de junho de 2022. 
 

Termos em que, 
Pede e aguarda deferimento.  

 
 
 

Márcio Rogério Silva Ribeiro 
Diretor da MR Serviços e Comércio LTDA 
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