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PREGOEIRO 

PROCESSO LICITATORIO Nº 58/2022 

A/c: Sr. Pregoeiro 

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

Prezado Sr. Pregoeiro, 

Acerca da impugnação aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº Nº 53/2022(cujo 

objeto é Contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos 

de Ar Condicionado). No que importa ao nosso exame, destacamos da instrução 

processual os seguintes documentos: 1. Impugnação ao Pregão Eletrônico Nº 58/2022, 

interposta pela pessoa jurídica, de direito privado SCHAPPO CLIMATIZAÇÃO LTDA 

CNPJ: 36.938.034/0001-79, sede na rua padre ernesto,264, bairro Santo Antônio, 

Campos novos -SC, Seu representante legal LUCAS CERINO SCHAPPO CPF 

078.593.999-70, RG 5989058 onde afirma que a norma editalíssima cerceou a ampla 

participação no certame ao exigir, em sua qualificação técnica, que o licitante e o 

profissional que vier a prestar os serviços estejam cadastrados no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA. Assim sendo, requer a inclusão de profissional 

Técnico ligado ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) para atuar como 

responsável técnico das licitantes interessadas em participar do certame. Vejamos. 

[...] Conforme acima já destacado, consta do edital que só profissionais ligados ao 

CREA podem atuar como responsável técnico, Todavia, os profissionais técnicos 

industriais, em suas diversas modalidades e observados a sua formação técnica e ainda 

conforme as orientações, o disciplinamento e a fiscalização do exercício profissional, 

cuja competência legal é do CFT(conselho federal dos técnicos), também podem ser 

responsáveis técnicos pela execução, projeto e condução de serviços especializados de 

engenhariam, nos moldes da Lei 13.639/18, de março/18, criando o Conselho Federal 

de Técnicos Industriais e ofício Circular 002/18 - GAB-CFT, de outubro/18, Decreto 

90.922/1985. E resolução n° 068/ de 24 de maio de 2019. Além disso, somente será 

possível a ampla competitividade no certame com a participação de todos os 

profissionais com capacitação e habilitação técnica para gerir o contrato, comprovado 

por meio de Certidão de Acervo Técnico (CAT) da qual conste Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) do 

referido profissional, no exercício da função de responsável técnico. [...] Em face do 

exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito de 

constar no Edital que: profissionais técnico ligados tanto no CREA (conselho regional 

de engenharia e agrimônia), como ao CFT (conselho federal dos técnicos), possam atuar 

como responsável técnico das empresas que pretendam participar do referido certame. 

2. Resolução n° 068 de 24 de maio de 2019 ; 

3. Edital do Pregão Eletrônico nº Nº 58/2022 

 



4. Lei de criação do Conselho Federal de Técnicos Industriais, Lei nº 13.639, de 26 de 

março de 2018, Decreto nº 90.922/1985 e Decisão Normativa 042/1992 do CONFEA 

Inicialmente, no que diz respeito ao juízo de admissibilidade, opinamos pelo 

conhecimento da presente impugnação, uma vez que preenchidos seus pressupostos, a 

saber: tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, 

Quanto à tempestividade, especificamente, merece destacar que o Pregão eletrônico Nº 

58/2022 

 está marcado para o dia 19/10/2022 e impugnação se deu no dia 09/10/2022, logo, 

dentro do prazo estabelecido no art. 24 do Decreto nº 10.024/2021. 

Por oportuno, antes da análise do mérito, convém destacar que a esta Secretaria compete 

a análise legal dos dados, sem maiores aprofundamentos quanto ao caráter técnico 

exigido no Edital combatido. 

Conforme já mencionado no relato, insurge-se a Impugnante contra as exigências 

apostas nos subitens. 6.2 a), b), c) do Edital do Pregão Eletrônico nº Nº 58/2022, no 

sentido de que a sociedade licitante possua registro no CREA e designe como 

responsável técnico para a supervisão dos serviços um engenheiro vinculado ao CREA 

para fins de comprovação da qualificação técnica. 

Em sua ótica, tais disposições cerceiam a ampla competitividade uma vez que, tal qual o 

Engenheiro, o profissional técnico ligado ao Conselho Federal dos Técnicos está 

habilitado a ser o responsável técnico para a supervisão dos serviços objeto do certame. 

A fim de fundamentar seu pedido, junta os autos a Lei nº 13.639/18, o Decreto nº 

90.922/85 e demais normativos pertinentes, bem como duas decisões de outros órgãos 

relativas a impugnações de edital sobe o tema. Neste contexto, segundo a Lei Federal nº 

5.194/66 e a Resolução nº 336/89 do CONFEA, o registro no CREA é obrigatório a 

toda "pessoa jurídica que se constitua para prestar ou executar serviços e/ou obras ou 

que exerça qualquer atividade ligada ao exercício profissional da Engenharia, 

Agronomia, Geologia, Geografia, Meteorologia e outras áreas tecnológicas fiscalizadas 

pelo Sistema CONFEA/CREA". Ocorre que, posteriormente aos citados normativos, foi 

editada a Lei nº 13.639/18, criando o Conselho Federal de Técnicos Industriais, a quem 

compete a regulamentação e fiscalização dos profissionais a ela ligados, conforme se 

depreende da leitura de seu art. 31, in verbis. 

Art. 31. O Conselho Federal dos Técnicos Industriais e o Conselho Federal dos 

Técnicos Agrícolas detalharão, observados os limites legais e regulamentares, as áreas 

de atuação privativas dos técnicos industriais ou dos técnicos agrícolas, conforme o 

caso, e as áreas de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas. § 1º 

Somente serão consideradas privativas de profissional especializado as áreas de atuação 

nas quais a ausência de formação específica exponha a risco ou a dano material o meio 

ambiente ou a segurança e a saúde do usuário do serviço. § 2º Na hipótese de as normas 

do Conselho Federal dos Técnicos Industriais ou do Conselho Federal dos Técnicos 

Agrícolas sobre área de atuação estarem em conflito com normas de outro conselho 

profissional, a controvérsia será resolvida por meio de resolução conjunta de ambos os 

conselhos. 



De se notar que o legislador, já ciente da possibilidade de conflito entre normas 

estabelecidas pelos Conselhos Profissionais criados pelo referido diploma e os demais, 

tratou de estabelecer que, nessas hipóteses, a solução se daria por meio de resolução 

conjunta entre os 

Conselhos em questão. Pois bem, segundo a Resolução nº 218/73 do CONFEA, apenas 

o engenheiro inscrito no CREA estaria apto a ser o responsável pela supervisão e 

gerenciamento dos serviços objeto do Pregão Eletrônico Nº 53/2022 

. 

Nada obstante, dispõe a Resolução - CFT 68/194 , em seu art. 1º, que compete ao 

Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado, Técnico em Mecânica e o Técnico em 

Eletromecânica o planejamento, elaboração, execução, coordenação, controle, inspeção 

e avaliação da execução de manutenção de sistema de refrigeração e climatização, e 

todos os serviços do PMOC - Plano de Manutenção Operação e Controle. Assim sendo, 

posto está o conflito entre as normas do CREA e do CFT atinentes à área de atuação de 

seus respectivos profissionais. Dito isso, cumpre lembrar que a regra geral nos 

procedimentos licitatórios é a ampla competitividade, sendo vedada qualquer restrição 

que não seja proveniente de alguma circunstância relevante e devidamente justificada 

pela Administração. Vejamos: 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93) Art. 3o A licitação 

destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. § 1o É vedado aos agentes 

públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 

inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 

outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de 

outubro de 1991; 

Sobre a vedação disposta no parágrafo primeiro do artigo retro citado leciona o 

catedrático Marçal Justen Filho 5, que: 

O inc. I contempla um elenco exemplificativo de discriminações reputadas ilícitas. 

Antes de passar à sua análise, é relevante destacar que é perfeitamente cabível o ato 

convocatório adotar cláusulas restritivas da participação. Não há impedimento à 

previsão de exigências rigorosas nem impossibilidade de exigências que apenas possam 

ser cumpridas por específicas pessoas. O que se veda é a adoção de exigência 

desnecessária ou inadequada, cuja previsão seja orientada não a selecionar a proposta 

mais vantajosa, mas a beneficiar ou prejudicar alguns 

particulares. Portanto, a invalidade não reside na restrição em si mesma, mas na 

incompatibilidade dessa restrição com o objeto da licitação e com os critérios de seleção 



de proposta mais vantajosa. Aliás, essa interpretação é ratificada pelo previsto no art. 

37, XXI, da CF/1988 “(...) o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”). 

Neste sentido, dispõe o art. 30 da Lei Federal nº 8.666/936 que as condições de 

habilitação técnicas permitidas são apenas aquelas que buscam certificar a aptidão 

necessária da licitante para cumprir com as obrigações oriundas do contrato a ser 

firmado junto à Administração, sendo vedada qualquer restrição à competitividade sem 

que esta esteja devidamente justificada e coerente com o objeto. 

In casu, como se viu, ambos os Conselhos Profissionais (CONFEA7 e CFT) 

estabelecem que seus profissionais (o engenheiro e o técnico industrial, 

respectivamente) estão habilitados a desempenhar a função de responsável técnico de 

serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar Condicionado. 

Assim sendo e considerando a inexistência de hierarquia entre os Conselhos 

Profissionais em questão entendemos que não cabe a este Tribunal restringir a 

participação do Técnico Industrial no certame apenas em razão desta celeuma. 

Outrossim, compete aos Conselhos Profissionais envolvidos dirimir eventual conflito 

entre suas disposições normativas, sendo certo que, até lá, ambos devem ser 

considerados aptos a figurarem como responsável técnico de serviços de Manutenção 

Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar Condicionado. 

Outro ponto que não podemos ignorar, e que a administração faz menção a LEI DO 

PMOC E DEIXA A MESMA DE SER CITADA. 

 A Lei 13.589/2018, sancionada em janeiro último, tornou obrigatório, em 
todos os edifícios de uso público e coletivo, o PMOC – Plano de Manutenção, 
Operação e Controle em sistemas de ar condicionado. A mudança faz com que 
as legislações sobre o tema (Portaria 3523 e Resolução 9 da Anvisa), assim 
como as normas da ABNT, ganhem força e passem a ser mandatórias. A nova 
lei aumenta a conscientização e fiscalização sobre condutas na manutenção 
em sistemas de ar condicionado. A promulgação da norma eleva a discussão 
sobre os benefícios de uma qualidade do ar satisfatória e sobre os riscos de 
um sistema em condições inadequadas para a saúde dos ocupantes. 

Para o engenheiro Arnaldo Lopes Parra, vice-presidente de Marketing e 
Comunicação da Abrava e diretor de Partes & Peças da Trane, a Lei Federal 
13.589 veio em auxílio da Portaria 3.523 (Regulamento Técnico). 

 “Essa Portaria foi decretada pelo então 
Ministro da Saúde, José Serra. Porém, uma Lei 
Federal tem muito mais força, pois é aprovada pelo 
Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente 
da República. Quanto à abrangência, a Lei se refere 
à totalidade das edificações de uso coletivo, não 
somente àquelas com sistemas acima de 60.000 
BTU/h”. 

“A promulgação da lei, apesar de vanguardista, é apenas o começo de uma 
série de medidas que deverão ser tomadas para a melhoria da qualidade do ar 
de interiores. O PMOC é um guia básico inicial e deverá ser seguido pensando 



no sistema de climatização. Com foco na saúde e bem-estar dos ocupantes 
outras tecnologias deverão ser complementares, melhorando a qualidade do ar 
interior dos ambientes tratados”, comenta Henrique Cury, diretor da 
Ecoquest.VEJAMOS: 

 

LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018. 

Mensagem de veto  

Dispõe sobre a manutenção de 
instalações e equipamentos de 

sistemas de climatização de 
ambientes. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem 
ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um Plano 

de Manutenção, Operação e Controle – PMOC dos respectivos sistemas de 
climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à 

saúde dos ocupantes. 

§ 1º Esta Lei, também, se aplica aos ambientes climatizados de uso 
restrito, tais como aqueles dos processos produtivos, laboratoriais, hospitalares 

e outros, que deverão obedecer a regulamentos específicos. 

§ 2º (VETADO). 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes definições: 

I - ambientes climatizados artificialmente: espaços fisicamente 
delimitados, com dimensões e instalações próprias, submetidos ao processo de 

climatização por meio de equipamentos; 

II – sistemas de climatização: conjunto de instalações e processos 
empregados para se obter, por meio de equipamentos em recintos fechados, 

condições específicas de conforto e boa qualidade do ar, adequadas ao bem-
estar dos ocupantes; e 

III – manutenção: atividades de natureza técnica ou administrativa 
destinadas a preservar as características do desempenho técnico dos 

componentes dos sistemas de climatização, garantindo as condições de boa 
qualidade do ar interior. 

Art. 3º Os sistemas de climatização e seus Planos de Manutenção, 
Operação e Controle - PMOC devem obedecer a parâmetros de qualidade do 

ar em ambientes climatizados artificialmente, em especial no que diz respeito a 
poluentes de natureza física, química e biológica, suas tolerâncias e métodos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.589-2018?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-3.htm


de controle, assim como obedecer aos requisitos estabelecidos nos projetos de 
sua instalação. 

Parágrafo único. Os padrões, valores, parâmetros, normas e 
procedimentos necessários à garantia da boa qualidade do ar interior, inclusive 
de temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovação e grau de pureza, são 
os regulamentados pela Resolução nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, e posteriores alterações, assim 
como as normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. 

Art. 4º Aos proprietários, locatários e prepostos responsáveis por sistemas 
de climatização já instalados é facultado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

a contar da regulamentação desta Lei, para o cumprimento de todos os seus 
dispositivos. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Brasília, 4 de janeiro de 2018; 197º da Independência e 130º da 
República. 

MICHEL TEMER 
Torquato Jardim 

Sendo assim, a administração apenas cita algumas atividades referente ao PMOC, 

lembrando que o plano e mensal, trimestral, semestral e anual e dependendo do local 15 

em 15 dias havendo necessidade, então peço ao senhor pregoeiro rever oque a lei do 

PMOC diz e readequar o edital em conformidade com a legislação. 

Porem, outro ponto que não podemos deixar de mencionar e referente ao prazo de 

atendimento, uma vez que o pregão é eletrônico, para que possa aumentar a 

competitividade o órgão por opção dispôs do prazo de 24 horas para o atendimento, 

embora saibamos que empresas que não são próximas o município não possa participar 

pelo curto prazo de atendimento sendo assim, restringindo a competitividade. 

Sem embargo, infelizmente, o edital em apreço tece exigências excessivamente 

restritivas que se opõe a legalidade e aos princípios informadores da licitação pública, 

que impedem que a disputa seja ampla, assim, solicita-se a avaliação e a compreensão 

desta Douta Comissão de Licitação. Com efeito, o problema havido no presente edital 

concentra-se na exigência de entrega do material no prazo de 10 (dez) dias a contar da 

data do recebimento da nota de empenho. 

 A empresa IMPUGNANTE tem sua sede localizada em Campos Novos/SC, sendo que 

o prazo estipulado de 24 (horas) é reconhecidamente insuficiente para o procedimento. 

A exigência de que os produtos/serviços sejam entregues em prazo exíguo após o 

recebimento da autorização de fornecimento/ nota de empenho é irregular, uma vez que 

tal medida restringe o universo dos licitantes, privilegiando apenas os comerciantes 

locais. Na fixação do prazo de entrega do produto deve-se levar em consideração a 

questão da localização geográfica do órgão licitante, de forma a permitir que o maior 

número de interessados tenha condições de participar da licitação. Deve-se observar, 



ainda, o tempo que o licitante vencedor disporá entre o recebimento da ordem de 

compra/empenho e a efetiva entrega dos materiais, serviços considerando o seguinte 

sistema operacional: separação dos produtos licitados, carregamento e deslocamento da 

sede da empresa até o Município. Ademais, não se mostra razoável que a 

Administração, a quem compete o exercício de suas obrigações pautado em mínimo 

planejamento, submeta empresas com quem contrata a súbitas necessidades, colocando-

as em eterno estado de prontidão para atender a demandas em prazo demasiado exíguo. 

A exigência retratada no presente Edital sem a menor dúvida, afronta a competitividade 

e a razoabilidade, sendo contrária, portanto, aos princípios insculpidos no art. 3º da Lei 

nº 8.666/93. É fato que o prazo de 24(vinte e quatro) horas e da Licitante 

CONTRATADA para a CONTRATANTE é inexequível. Desta forma, é costumeiro em 

licitações, por ser tempo justo, razoável, e que não prejudica a concorrência o prazo de 

30 (trinta) dias para entrega dos materiais (prazo considerado como de entrega 

imediata). O prazo de 15 (quinze) dias corridos, já é considerado prazo emergencial e 

que deve ser justificado pelos Órgãos Públicos. Notório que o principal objetivo dos 

procedimentos licitatórios é a prevalência do interesse público. Assim o administrador 

deve buscar obter produtos de qualidade, pelo menor preço possível e conceder prazo 

razoável que permita um planejamento por parte da Administração de forma a nunca 

ocorrer a falta do material. No caso em tela, o prazo concedido para entrega dos 

materiais é exíguo e seu cumprimento inexequível. Pois há de ser considerado ao menos 

o tempo de logística. O prazo do edital para a entrega da mercadoria quando 

desproporcional, resulta em diminuição da concorrência, visto que apenas os 

fornecedores localizados em extrema proximidade com o local de entrega podem 

participar, uma vez que os prazos de entregas muito curtos importam em considerável 

aumento no custo de transporte. Deve se considerar ainda, que os licitantes têm de 

embutir no preço dos seus produtos os riscos decorrentes da aplicação de eventuais 

multas por atraso na entrega, visto que o prazo muito curto não permite que seja 

realizado o despacho com o devido cuidado, nem a ocorrência de eventualidades como 

interrupções nas estradas, etc. Nesse passo conclui-se que há ilegalidade e restrição de 

24 (vinte e quatro) horas, trazendo como consequência prejuízo a Administração, 

devido à diminuição da competitividade, dificultando ao Poder Pública a oportunidade 

de comprar melhor. Como sabido, os procedimentos licitatórios têm por finalidade 

precípua a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração. Firme neste norte 

a administração deve envidar esforços no sentido de não limitar a participação de 

competidores nos procedimentos licitatórios, observando neste os princípios que o 

regem, notadamente o da legalidade insculpido no inciso II do art. 5º da novel Carta 

Magna. 

 Nos procedimentos licitatórios, além do princípio da isonomia e legalidade, a 

administração permanece adstrita aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade 

para adoção dos critérios a serem estabelecidos no EDITAL, necessários ao atendimento 

do interesse público. Por ser prerrogativa da Administração sempre que necessário 

exercer seu poder de autotutela, podendo rever e reformar seus atos, com base nos 

princípios legais que regem a Administração Pública, verifica-se a necessidade de serem 

realizadas adequações ao Edital, a fim de garantir o Princípio da Legalidade, Eficiência, 

Razoabilidade, Proporcionalidade e Segurança Jurídica, visando resguardar os interesses 

da Administração Pública. 

Outro ponto que precisamos de esclarecimento é sob o item 2 



“Instalação de aparelho de ar condicionado tipo split, incluindo mão de obra, todos os materiais 
necessários (sendo fios para comunicação e alimentação interna entre máquinas, tubulação 
equivalente, isolamentos, mangueira de dreno, suporte e fita de acabamento), para instalação da 
parte interna e externa na mesma parede, furo/furo – menos parte elétrica externa de 
alimentação da máquina. Com dois metros de tubulação, de acordo com especificação de 
fabricante.” 

Como que a administração chegou a conclusão de que todos os aparelhos serão “furo a 

furo”? quais são as marcas dos aparelhos que exigem dois metros de tubulação? Uma 

vez que tem fabricante que exige 3 metros de tubulação. Referente a altura das 

instalações acima de dois metros de altura, o órgão possui ancoragem? De acordo com 

as normas exigentes para que os técnicos utilizem os equipamentos de segurança? 

Acima de dois metros é disponibilizado o caminhão munk?  

Dessa forma, opinamos pela procedência da impugnação, com a competente remessa 

Pregoeiro para que adeque o Edital do Pregão Eletrônico Nº 58/2022 

Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, com a 

correção necessária do ato convocatório para que se afaste qualquer antijuridicidade que 

macule todo o procedimento que se iniciará. Especialmente, é a presente solicitação de 

Impugnação com modificação 24 (vinte e quatro) horas para 30 (trinta) dias,incluindo a 

adequação referente ao conselho competente CFT, visando o atendimento ao princípio 

da razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, e isonomia, sendo que a referida 

mudança se baseia na ampliação do caráter competitivo da referida licitação. Diante de 

todo o exposto, requer e espera meticulosa atenção desta Comissão de Licitação, para 

acolher as alegações trazidas a lume e rejeitar o Edital em apreço, SUSPENDENDO o 

ato convocatório para posterior republicação com as devidas correções, como medida de 

obediência ao sistema normativo vigente. 

Nestes termos, 

P. deferimento. 

Campos Novos 09 de outubro de 2022. 
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