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DECISÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018-
EMAP, APRESENTADA PELO SINDIMETAL – SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALÚRGICAS, 

MECÂNICAS E MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO LUIS. 
 

Impugnação: 
 
 Trata-se de Impugnação apresentada pela empresa SINDIMETAL – SINDICATO DAS 
INDUSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO LUIS ao Edital 
do Pregão Eletrônico nº 016/2018 - EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de 
aparelhos de ar condicionados, para EMAP, em específico, quanto à exigência de comprovação de 
capacidade técnica. Sobre a matéria presto as seguintes informações e decisão: 
 
 
I – DA ALEGAÇÃO DA IMPUGNANTE  

 
De forma sucinta a impugnante alega que deve ser incluída a exigência de apresentação de 

certidão de licenciamento ambiental expedida pela SEMA, e de Certidão de Regularidade do IBAMA 
dentre o rol dos documentos comprobatórios de aptidão técnica para o desempenho dos serviços 
objeto da presente licitação. 

 
 

II – DA ANÁLISE E DECISÃO DO PREGOEIRO 
 
De conhecimento da impugnação apresentada, esta CSL solicitou análise técnica realizada 

pela Coordenadoria de Manutenção Mecânica da EMAP, e em especial pela Coordenadoria de Meio 
Ambiente da EMAP, que se manifestou pela procedência da impugnação, após verificar que 
conforme a Portaria SEMA n.º 047/2016, exige-se apresentação de Licenciamento Ambiental para a 
operação de serviços que envolvam a manipulação de gases refrigerantes, e Certificado de 
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA, visto que tal cadastro é exigível nos casos de 
atividades sujeitas ao licenciamento ambiental.    

 Após adequação do Termo de Referencia e consequente adequação do Instrumento 
Convocatório, fora publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão de 20 de julho de 2018 o 
Aviso de 1ª Alteração de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico n.º 016/2016-EMAP.     

 Informamos, portanto, que a presente impugnação foi acatada, e que a versão alterada 

do Edital encontra-se publicada no site www.emap.ma.gov.br, e com a data da sessão pública do – 

Pregão Eletrônico n.º 016/2018-EMAP marcada para o dia 01 de agosto de 2018, as 10:00h, hora 

de Brasília-DF. 

  
 

São Luís/MA, 31 de julho de 2018. 
 
 

Vinicius Santhiago Monteiro de Oliveira 
Pregoeiro da EMAP 
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