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RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 003/2022 – CSL/UEMASUL 

PROCESSO N° 0036028/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

I – DO RELATÓRIO 

 

Cuida-se do processo administrativo nº 0036028/2022, cujo objeto é a 

contratação, através de licitação, na modalidade Pregão, na forma eletrônica (Edital 003/2022-

CSL/UEMASUL), de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, instalações e desinstalações de aparelhos de ar condicionado, instalados 

ou a serem instalados nos “campi” da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

– UEMASUL, localizados nas cidades de Imperatriz/MA, Estreito e Açailândia/MA. 

 

Conforme se verica dos autos, precisamente às fls. 622/653, chegada a 

fase externa do procedimento, restou, o Edital, impugnado pelas licitantes Grupo Nordeste 

Refrigeração Ltda e MR Serviços e Comércio Refrigeração e Negócios (Márcio Rogério Silva 

Ribeiro). 

 

Tendo em vista o recebimento das aludidas impugnações, conforme se 

verifica às fls. 654/660, fora o certame suspenso para o fim de análise de eventual existência de 

desconformidade legal do instrumento convocatório. 

 

É o que cabe relatar. 

 

II - DA ADMISSIBILIDADE DAS IMPUGNAÇÕES 

 

Nos termos do subitem 12.1, do Edital nº 003/2022 – CSL/UEMASUL, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório, exclusivamente por meio eletrônico, no 

prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão, regramento 

este extraído do art. 24 do Decreto Federal nº 10.024/2019. 

 

No tocante a este procedimento licitatório, a sessão eletrônica para 
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abertura das propostas fora designada para 09/06/2022, as 09h:00min, sendo, portanto, 

passíveis de recebimento os pedidos de impugnações impetrados até a data de 06/06/2022, às 

23:59, através o endereço eletrônico: www.compras.ma.gov.br. 

 

Conforme se verifica às fls. 622, ambas as licitantes, apresentaram suas 

impugnações, eletronicamente, no prazo devido, sendo, portanto, tempestivas. 

 

III –DAS  IMPUGNAÇÕES E DE SUAS RESPOSTAS 

 

III.I – Da Impugnação Oposta por MR Serviços e Comércio (Márcio Rogério Silva 

Ribeiro), fls. 623/630 

Insurge-se a impugnante MR Serviços e Comércio Refrigeração e 

Negócios (Márcio Rogério Silva Ribeiro), em suma, pela desconformidade legal do instrumento 

convocário quanto aos requisitos de habilitação técnica e de suas comprovações, bem como 

pela forma da prestação de serviços. 

 

Aduz que não consta do Edital impugnado a exigência legal de 

apresentação, pelos licitantes, de licença de operação expedida pela Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente (SEMA) e de comprovação de registro junto ao Cadastro Técnico Federal de 

atividades potencialmente poluidoras, gerenciado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, nos termos das Resoluções nº 267, de 14/09/2000 

e 340, de 25/09/2003; Resolução do Conama nº 237/97; Resolução IBAMA nº 37/2004 e Lei 

Federal nº 6.939/81.  

 

Alega, ainda,  a iligalidade da exigência de possuir, a licitante, em seu 

quadro permanente, “ao menos um Egenherio Civil ou Mecânico”, haja vista que as atividades 

de instalação, manutenção e inspeção de sistemas de ar condicionado deverão estar sob 

responsabilidade apenas o Engenheiro Mecânico, nos termos da Resolução  CONFEA nº 

218/1973. 

 

Por fim, aduz  que não consta do Edital, o quantitativo de aparelhos de 

ar condicionados constantes da UEMASUL, o que enseja a retificação da planilha orçamentária 

para o fim de fazer constar o valor total  correspondente a totalidade das máquinas, nos termos 

da Lei nº 589//2018; Portaria nº 34, de 28/05/2020, do Governo do Estado do Maranhão; 

Resolução nº 09, de 16/01/2003; Portaria nº 3523/GM, de 28/08/1998; ABNT NBR 13971/201, 

16401-4, 16401-2, 16401-3; Resolução ANVISA nº 176/2020. 

 

III.I.I – Da Resposta à Impugnação de MR Serviços e Comércio (Márcio Rogério Silva 

Ribeiro) 

 

http://www.compras.ma.gov.br/
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a) Quanto a necessidade de licença de operação expedida pela Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente (SEMA) 

 

O caso dos autos trata da contratação de pessoa jurídica para prestação 

de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva, instalações e desinstalações de aparelhos de ar condicionado, instalados ou a serem 

instalados nos “campi” da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – 

UEMASUL, localizados nas cidades de Imperatriz/MA, Estreito e Açailândia/MA. 

 

O licenciamento ambiental é uma exigência legal a que estão sujeitos 

todos os empreendimentos ou atividades que empregam recursos naturais ou que possam causar 

algum tipo de poluição ou degradação ao meio ambiente. 

 

Estabelecido pela Lei 6.938/81, é um instrumento de gestão por meio 

do qual a administração pública controla empreendimentos e atividades efetivas, ou 

potencialmente poluidoras ou degradadoras do o meio ambiente, de forma  promover o 

desenvolvimento social e econômico do país, mantendo a qualidade ambiental e a 

sustentabilidade. 

In casu, a responsabilidade pela concessão do licenciamento ambiental 

está a cargo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA. 

 

Quanto ao tema dispõe a Portaria nº 47/2016, da Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, in verbis: 

 

Art. 3º Para efeito desta Portaria se considera como isentos de 

Licenciamento Ambiental - ILA, toda obra ou 

empreendimento/atividade com inexpressiva utilização de recursos 

ambientais e, deste modo, detentores de potencial poluidor/degradador 

insignificante, conforme Anexo. 

 

Por sua vez, dispõe o anexo da referida Portaria: 

 

(...) ANEXO RELAÇÃO DE ATIVIDADES ISENTAS DO 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL (...) São Isentas de Licenciamento 

Ambiental, as atividades de, INSTALAÇÕES PÚBLICAS 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 - R134a.” 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938compilada.htm
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Quanto ao tema, dispõe a Lei Federal  nº 13.874/2019: 

 

Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para 

o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o 

disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal: 

I - desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha 

exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros 

consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação 

da atividade econômica; 

§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo: 

I - ato do Poder Executivo federal disporá sobre a classificação de 

atividades de baixo risco a ser observada na ausência de legislação 

estadual, distrital ou municipal específica; 

 

Veja-se que o inciso I, do § 1º, do art. 3º, da Lei nº 13.874/2019, 

considera a hipótese de o Estado, o Distrito Federal ou o Município possuírem entendimento 

diferente acerca da classificação das atividades de alto e baixo risco. 

 

Considerando o que consta do artigo 3º, da Portaria 47, da Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, no caso vertente, há necessidade de 

ter, o licitante, licença ambiental de operação para prestação dos subserviços de manutenção de 

aparerelhos de ar condicionados de troca e manipulação dos gases 

MONOCLORODIFLUOROMETANO (FREON) - R22 e TETRAFLUORETANO - R134a, 

somente. 

Contudo, de análise dos autos, precisamente do Termo de Referência 

da contratação, vê-se que a futura contratada prestará os serviços nos aparelhos de ar 

condicionados existentes e naqueles que ainda serão adquiridos. 

 

Assim, considerando a possibilidade da necessidade de manipulação 

dos referidos gases, pela licitante vencedora, no âmbito desta IES, em atenção ao Princípio da 

Precaução, necessária é a retificação do instrumento convocatório para inserção de exigência, 

ao tempo da contratação, de licença ambiental para realização dos serviços de refrigeração de 

manutenção de ar condicionados. 

 

b)  Do registro junto ao Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente 

poluidoras, gerenciado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA 

 

Em que pese a alegação da impugnante quanto a necessidade de 

inserção no Edital de exigência de registro das licitantes, junto ao Cadastro Técnico Federal de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170p
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atividades potencialmente poluidoras, gerenciado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, esta não merece acolhida. 

 

Quanto ao tema, dispõe a Instrução Normativa IBAMA nº 05/2018 que 

Regulamenta o controle ambiental do exercício de atividades potencialmente poluidoras 

referentes às substâncias sujeitas a controle e eliminação conforme o Protocolo de Montreal: 

 

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; 

III - possuir Certificado de Regularidade válido. 

§ 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. 

 

Pela norma acima transcrita, os prestadores de serviços em refrigeração 

não são considerados usuários de substâncias destruidoras da camada de ozônio (CFCs), 

estando portanto dispensados do cadastro no Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP do IBAMA, 

pelo que, neste aspecto, não assiste razão a impugnante. 

 

 

c) Quanto a necessidade de manutenção em quadro de funcionários, prestadores de 

serviços ou colaboradores, de Engenheiro Civil ou Mecânico 

 

Alega, à opositora, em síntese, que apenas o Engenheiro Mecânico é 

competente para condução dos serviços de refrigeração, pelo que requer a retificação da Edital 

para o fim de exclusão da exigência de manutenção, no quadro permanente de funcionários da 

licitante do Engenheiro Civil, fazendo constar apenas a exigência de Engenheiro Mecânico. 
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Em parte, assiste razão à opositora, haja vista que, nos termos da 

legislação pertinente, não pode o Engenheiro Civil conduzir ou executar os serviços de 

refrigeração e climatização de ambientes. 

 

Contudo, o Engenheiro Mecânico não é o único com aptidão para 

realização dos trabalhos de refrigeração e climatização de ambientes, podendo  as atividades 

também serem realizadas pelos técnicos industriais em regrigeração e climatização e em 

refrigeração e ar condicionadonos, nos termos do que consta na Resolução Nº 123/2020, do 

Conselho Federal dos Técnicos Industriais que assim dispõe: 

 

Art. 3º. Nos termos da legislação em vigor, desde que compatíveis com 

a sua formação, fica assegurado aos profissionais Técnico em 

Refrigeração e Climatização e Técnico em Refrigeração e Ar 

Condicionado as seguintes competências: 

I - inspecionar equipamentos e sistemas de refrigeração e climatização 

industrial, comercial, residencial e automotiva; 

II - planejar a execução da manutenção de sistemas de refrigeração e 

climatização industrial, comercial, residencial e automotiva; 

III - executar, controlar e avaliar o desempenho da manutenção de 

sistemas de refrigeração e climatização industrial, comercial, 

residencial e automotiva; 

IV - dimensionar isolamentos térmicos; 

V - interpretar diagramas elétricos de sistemas de refrigeração e 

climatização; 

VI - prestar manutenção em quadros específicos de comando interno de 

equipamentos; 

VII - analisar parâmetros de funcionamento em sistemas de refrigeração 

e climatização e de refrigeração e ar condicionado; 

VIII - planejar em ambientes internos, permanentes ou não, sistemas de 

climatização desde adiabáticos (sistemas evaporativos diretos e 

indiretos), até climatização por ciclo de refrigeração tradicional ou em 

cascata, inclusive especificando equipamento, acessórios e materiais e 

providenciando orçamentos e instruções de instalação, respeitados os 

projetos elaborados por outros profissionais e o direito autoral dos 

responsáveis técnicos habilitados das áreas correlatas; 

IX - compatibilizar os seus projetos em consonância com as exigências 

legais e regulamentares relacionadas à segurança contra incêndio, saúde 

e meio ambiente; 

X - dimensionar cargas térmicas; 

XI - desenvolver pesquisas, experimentações e ensaios relativos a suas 

atribuições; 
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XII - executar, realizar inspeção e elaborar laudos, inclusive de auto 

vistoria, levantamento de ambientes para regularização de sistemas de 

refrigeração e climatização e refrigeração e ar condicionado, 

acessibilidade, conforto Ambiental, bem como pareceres necessários 

junto as empresas públicas ou privadas, aos Órgãos da Administração 

Pública Municipal, Estadual e ou Federal; 

XIII - exercer a função de perito junto aos Órgãos Públicos e setor 

privado, elaborando laudo técnicos de vistoria, avaliação, arbitramento 

ou consultoria, em atendimento ao estabelecido no art. 4º do Decreto nº 

90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e do §1º do art. 156 do Código de 

Processo Civil; 

XIV - elaborar cronograma, memoriais e relação de material e mão de 

obra; 

XV - elaborar manuais de boas práticas de fabricação em ambientes de 

refrigeração e climatização. 

(...) 

Art. 5º. Planejar, elaborar, executar, coordenar, controlar, inspecionar e 

avaliar a execução de manutenção de Sistema de Refrigeração e 

Climatização e todos os serviços do Plano de Manutenção, Operação e 

controle – PMOC. 

 

Pelo exposto, necessária é a retificação do Edital em análise (itens 

10.10.3 e 10.10.4), para o fim de exclusão da exigência de que a licitante tenha em seu quadro 

de pessoal, o engenheiro civil e inclusão dos técnicos industriais em regrigeração e climatização 

e em refrigeração e ar condicionados, cujos registros profissionais não se dão perante o 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, mas perante o Conselho Federal dos 

Técnicos Industriais – CFT. 

 

d) Quanto a forma de prestação de serviços por demanda 

 

Insurge, ainda, a licitante MR Serviços e Comércio quanto a forma de 

prestação de serviços, alegando em síntese a necessidade de modificação da forma “por 

demanda”, estabelecida no Edital, para a forma mensal, de forma a dar cumprimento ao Plano 

de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, pertinente. 

 

Em que pese a alegação da impugnante, esta não merece guarida, haja 

vista que cabe à Administração Pública decidir quanto a forma da prestação de serviços que 

pretente contratar, de acordo com as suas necessidades. 

 

Considerando a possibilidade de criação, transferência ou desativação 

de ambientes e de seus sistemas de climatização, por fatos supervenientes ou contigenciais tem-
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se que a forma “por demanda” é a que mais atende as necessidades desta IES, o que não implica 

no descumprimento da Lei nº 13.598/2018, de instituição do Plano de Operação, Manutenção 

e Controle-PMOC, pelo que não assiste razão à impugnante. 

 

III.II – Da Impugnação Oposta por Nordeste Refrigeração, fls. 631/653 

 

Insurge a impugnante Grupo Nordeste Refrigeração, alegando, em 

síntese, a necessidade de inclusão, no instrumento convocatório, de apresentação, pelas 

licitantes, de: a) registro, no CREA: da pessoa jurídica; de seus responsáveis técnicos; dos 

atestados de capacidade ténica com apresentação, ainda, do acervo pertinente; b) licença de 

operação expedida pela Secretaria de Meio Ambiente. 

 

III.II.I  – Da Resposta à Impugnação de Grupo Nordeste Refrigeração 

 

a) Quanto ao registro, no CREA:  da pessoa jurídica; de seus responsáveis técnicos; 

dos atestados de capacidade ténica com apresentação, ainda, do acervo pertinente 

 

Em que pese  a alegação da impugnante, esta não merece acolhida, haja 

vista que, como dito acima (item III.I.I, alínea “c”), o Engenheiro Mecânico, não é o único 

profissional capacitado pela legislação em vigor para realização ou condução dos serviços de 

refrigeração. 

 

Nesse sentido, cabe ao Engenheiro Mecânico e aos Técnicos Industriais 

a realização ou condução dos serviços objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 

 

Desta feita, o cadastro dos profissionais pode ser realizado tanto no 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura como no Conseflho Conselho Federal dos 

Técnicos Industriais - CFT. 

 

b) licença de operação expedida pela Secretaria de Meio Ambiente 

 

Quanto à necessidade de licencimanto ambiental, assiste razão a 

impugnante, conforme exposto no item III.I.I, alínea “a”, acima. 

 

IV – DA DECISÃO 

 

Isto posto, conheço das impugnações opostas por MR Serviços e 

Comércio e Grupo Nordeste Refrigeração, por tempestivas, para, no mérito, dar-lhes parcial 

provimento, nos exatos termos das razões acima expostas. 

 

Publique-se a presente decisão. Após, encaminhe-se os presentes autos 
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à Demandante para ciência e adequação do Termo de Referência e, em seguida, à Autoridade 

Superior, para ratificação de sua aprovação; retifique-se o Edital do Pregão Eletrônico nº 

003/2022 e minuta do contrato pertinente; encaminhe-se os autos à ASSEJUR/UEMASUL para 

análise das novas minutas do Edital e do Contrato, seguindo-se com o regular fluxo processual. 

 

 

Imperatriz – MA, 22/08/2022. 

 

 

 

Francisco Sávio Costa Silva  

Pregoeiro CSL/UEMASUL 

Portaria nº 107/2022 – GR/UEMASUL 


