
De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Impugnação ao Edital Nº 002/2021

Para : licitacao licitacao <licitacaoservicos@solucaoempresarial.net.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Impugnação ao Edital Nº 002/2021

qua, 09 de jun de 2021 16:46

Boa tarde Sr. Matheus!

Cumpre informar que não há restrição de competitividade nas exigências de capacidade técnica. A Lei 8.666/93 estabelece que a
comprovação poderá ser feita através de atestados que comprovem a execução de serviços com características similares e de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

Dessarte, não há se falar em alteração do edital uma vez que o mesmo não traz, de forma expressa a vedação de apresentação de
atestados de complexidade superior.

Portanto, conheço da impugnação porém nego provimento face à ausência de argumentos suficientes para alteração do ato
convocatório.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "licitacao licitacao" <licitacaoservicos@solucaoempresarial.net.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br, "Flávio Costa" <admflaviogyn@gmail.com>, "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>,
"Comissão de Licitação, TJGO" <emaillicitacao@tjgo.jus.br>
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Enviadas: Segunda-feira, 7 de junho de 2021 17:24:02
Assunto: Impugnação ao Edital Nº 002/2021

Boa Tarde.
Segue em anexo impugnação ao edital Nº 002/2021, processo administrativo de Nº  201907000181705.1. A presente licitação tem por
objeto a contratação de serviços continuados, sem dedicação   exclusiva,  de  assistência  técnica  e  manutenção  em  caráter
 preventivo  e corretivo, eventuais instalações e remoções, com fornecimento de peças, materiais, mão de obra e componentes dos
aparelhos de ar condicionado tipo Split System e ACJ, com tecnologia inverter ou não, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Matheus Saraiva Barbosa
Cel.: (62) 9 9151-1569 | Tel.:  (62) 3926-0020
End.: Rua 247 | Qd.35 Lt. 27 | Setor Coimbra | Goiânia | Goiás
BRMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
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FONE: (62) 3926-0020, licitacaoservicos@solucaoempresarial.net.br 

Ao  
Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Assessoria de Elaboração de Editais  
Diretoria-Geral 
Processo Administrativo Nº 201907000181705 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

Objeto: Contratação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva, de assistência 
técnica e manutenção em caráter preventivo e corretivo, eventuais instalações e remoções, 
com fornecimento de peças, materiais, mão de obra e componentes dos aparelhos de ar 
condicionado tipo Split System e ACJ, com tecnologia inverter ou não, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
A empresa BR MIX Comercio e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ sob o 

Nº: 14.972.268/0001-08, sediada à R 247 Nº 10 QD 35 LT 27 SALA 102, Setor Coimbra, 
Goiânia-GO, CEP 74.535530, empresa interessada na licitação vem à presença de Vossa 
Senhoria, por seu representante legal, impugnar o edital conforme os itens e 
questionamentos abaixo expostos: 

 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL º 002/2021 

 
Pelos fatos e fundamentos a seguir:  

 
 

A impugnante tomou conhecimento do instrumento convocatório em epígrafe e 

solicitou o edital para análise do certame e da viabilidade de participação no certame.  

Ocorre que, ao analisar o edital enviado foram encontradas irregularidades que 

maculam os princípios norteadores das licitações públicas, inviabilizando a igualdade na 

concorrência, impossibilitando a busca da proposta mais vantajosa. 

 

I - DOS FATOS  

 

A licitante impugnante vem, por meio deste se insurgir contra a ilegalidade 
abaixo evidenciada. Vejamos: 

 
53.3. Documentação relativa à qualificação técnica: 
 
53.3.7. Comprovação de capacitação técnico-profissional, mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA em 
nome dos responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica que participarão 
da execução dos serviços, relativa à execução de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado tipo Split System e ACJ, 
com capacidade mínima de 3080 TR. 
 
 

Importante ressaltar que o estabelecido na lei, vejamos o que a lei tem a dizer 
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sobre o assunto. 
 

Lei 8666/93 
 
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
I - Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

§ 3o  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior. 

 
Salientamos que sistemas de refrigeração possuem tecnologias similares, e 

quando o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, solicita especificamente “aparelhos de ar 
condicionado tipo Split System e ACJ”, entendemos que a exigência está limitando sua 
competitividade, direcionado a um pequeno grupo de empresas, que tenham realizado 
serviços em equipamentos instalados para este fim em especifico. 

Porem cabe esclarecer, que o mesmo conjunto de equipamentos ou sistema 
utilizado em aparelhos de ar condicionados de grande porte, pode ser utilizado como base, 
mesmo possuindo maior complexidade e perícia técnica, capacidade superior ao solicitado. 

 
Saliente-se que essa experiência prévia não precisa ser idêntica à do objeto que 

se pretende licitar, conforme leciona Marçal Justen Filho (2010, p.441): 

“Em primeiro lugar, não há cabimento em impor a exigência de que o sujeito tenha 
executado no passado obra ou serviço exatamente idêntico ao objeto da licitação. 
Parece evidente que o sujeito que executou obra ou serviço exatamente idêntico 
preenche os requisitos para disputar o certame e deve ser habilitado. Mas também 
se deve reconhecer que a idoneidade para executar o objeto licitado pode ser 
evidenciada por meio da execução de obras ou serviços similares, ainda que não 
idênticos. Em outras palavras, a Administração não pode exigir que o sujeito 
comprove experiência anterior na execução de um objeto exatamente idêntico 
àquele licitado – a não ser que exista alguma justificativa lógica, técnica ou 
científica que dê respaldo a tanto”. 

Este entendimento também e compartilhado pelo TCU em suas decisões; 

Nas contratações de serviços de tecnologia da informação deve ser dada 

preferência ao modelo de contratação de execução indireta de serviços com 

base na prestação e remuneração mensuradas por resultados, sempre que esse 

modelo for compatível com os serviços licitados. 

Acórdão 362/2007 Plenário (Sumário) 

 
Os fatores de pontuação técnica devem restringir-se a quesitos que reflitam 

melhor desempenho e qualidade técnica da licitante no serviço a ser 

prestado, de modo a não prejudicar a competitividade do certame. 

Acórdão 126/2007 Plenário (Sumário) 
 

Sendo assim entendemos que empresas qualificadas para atuar em centrais de ar 
e sistemas de grande porte com capacidade inclusive superiores, está apta a prestar o serviço 
e concorrer no certame, sendo necessária a reforma do edital, para que empresas com 
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“comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.” Possam competir no 
certame. 

 

II – DOS FATOS  

 

O edital da licitação falha em possibilitar elementos essenciais que comprovem 

que capacidade instalada e 6.160 TR, viabilizando a exigência de 50% equivalente a 3.080 

TR, não possuindo clareza na presente condição, para tal requisito e indispensável o mapa 

do parque de maquinas do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

demonstrando aos interessados a condição e validando a exigência de 3.080 TR, conforme 

abaixo no Art. 40 da LEI Nº 8.666, de 21 de JUNHO DE 1993. 

 

I - Objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 

 

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos; 

 

Não obstante da lei, podemos trazer o entendimento do TCU sobre a matéria. 

 

Defina o objeto de forma precisa, suficiente e clara, não se admitindo discrepância 

entre os termos do edital, do termo de referência e da minuta de contrato, sob pena 

de comprometer o caráter competitivo do certame, em atendimento aos arts. 3º, 

inciso II, e 4º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002 c/c art. 8º, inciso I, do Decreto nº 

3.555/2000. 

Acórdão 531/2007 Plenário 
 
Na fase preparatória dos pregões, atente para a útil elaboração do termo de 

referência de que trata o art. 8º do Decreto nº 3.555/2000, de modo que o 

documento expresse a adequação do objeto licitado aos preços praticados no 

mercado. 

Acórdão 2947/2004 Primeira Câmara 
 
Faca constar em seus processos licitatórios: 
a demonstração da importância e pertinência com o objeto da licitação dos 
critérios de pontuação técnica adotados; 
• o orçamento detalhado em planilhas; e 
• os cálculos e projeções que levaram ao dimensionamento do objeto da 
contratação. 
Acórdão 2533/2008 Plenário 

 

Conforme item 53.3. do edital Nº 002/2021. 
 
53.3.3. O quantitativo discriminado no subitem anterior equivale a 
aproximadamente metade do total da capacidade de climatização instalada nas 

Nº Processo PROAD: 201907000181705

Conferido com o original por: Itallo Augusto Rodrigues Godoy, ASSISTENTE DE SECRETARIA; e outros, em 23/06/2021 às 17:04.
Para validar este documento informe o código 424027765203 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 

Sediada à R 247 QD 35 LT 27 SALA 102, Setor Coimbra, Goiânia-GO, CEP 74.535530  
FONE: (62) 3926-0020, licitacaoservicos@solucaoempresarial.net.br 

unidades que serão atendidas pelos serviços de que trata este Instrumento. 
 

Se faz, obrigatório a apresentação do levantamento que deu condições a 
solicitação de 3.080 TR, salientamos ainda que o Estudo Técnico Preliminar, não relaciona 
os equipamentos capacidade, quantidade, locais de instalação os dados estão totalizados 
impossibilitando sua aferição, e conforme item 5. Tabela 1 do Estudo Técnico Preliminar a 
capacidade total e de 6.046 TR, sendo 50% 3.023 TR e não 3.080 TR conforme solicitado 
na qualificação técnica, tal situação se confirma, pois conhecemos parte do parque, 
colocando em dúvida a capacidade levantada pelo Tribunal de Justiça. 

 
Sendo, portanto, uma exigência abusiva, extrapolando a finalidade contida na 

lei, conforme Art. 3º da LEI Nº 8.666, de 21 de JUNHO DE 1993. 

 

§ 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... 

 

Portanto, qualquer exigência que não disponha de motivação técnica/jurídica 

suficiente a justificar a restrição, torna-se ilegal e abusiva. Ocorre que no presente caso, ao 

incluir comprovação de capacitação técnico-profissional, com mínima de 3.080 TR, o 

edital restringe a ampla competitividade sem qualquer fundamento técnico, afinal, a 

finalidade do certame é a prestação dos serviços descritos no objeto da licitação, toda via 

o objeto da licitação não está demostrado. 

Sendo necessário a urgente modificação, o qual representaria uma maior 

vantagem para a Administração Pública, para buscar uma proposta mais vantajosa, com 

base em critérios reais. 

 

III DOS FATOS  

O edital de forma errônea se utiliza de normas da IN 05/2017, conforme segue 

abaixo; 

10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de qualificação técnico-

operacional, a Administração Pública poderá exigir do licitante: 

b) comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está 
sendo licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de três anos na 
execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório 
de atestados;  
c) no caso de contratação de serviços por postos de trabalho: 
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Conforme item 6. Especificações Técnicas, fica confirmado que não existe 

contratação de mão de obra com dedicação exclusiva, portanto não podendo aplicar norma 

da Instrução Normativa Nº 05/2017. 

 

6.3.5. A contratada deverá disponibilizar tantos profissionais habilitados quantos 

forem necessários à execução dos serviços. As equipes de manutenção não 

configuram dedicação exclusiva de mão de obra, visto que os empregados da 

contratada não necessitam ficar à disposição nas dependências da contratante 

para a prestação dos serviços, podendo atender outros contratos. 

 

Portanto a exigência referendada no Item 5.3 Documentação relativa à 

qualificação técnica, extrapola a previsão legal, mediante a interpretação elástica dada a 

IN 5/2017. 

53.3.2. Comprovação de aptidão para a prestação de serviços com as 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto deste 

Instrumento, apresentando atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado que comprove a prestação de serviços continuados de 

manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado do tipo 

“Split System” e “ACJ”, com capacidade mínima de 3080 TR (toneladas de 

refrigeração) por período não inferior a 03 (três) anos.  

53.3.3. O quantitativo discriminado no subitem anterior equivale a 

aproximadamente metade do total da capacidade de climatização instalada nas 

unidades que serão atendidas pelos serviços de que trata este Instrumento.  

53.3.4. Para a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos será aceito 

o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade 

de os 03 (três) anos serem ininterruptos.  

53.3.5. Para a comprovação de quantitativo mínimo de serviço será aceita a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma 

concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de 

capacidade técnico-operacional, a uma única contratação. 

 

Os limites legais para a exigência e atestado técnico estão bem definidos na 
legislação, não havendo margem para implementação de regras que restringia seu carater 
competitivo, vejamos o texto legal 8666/93 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
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II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 
e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível 
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 
quantidades mínimas ou prazos máximos;                (Incluído pela Lei nº 8.883, 
de 1994) 

§ 2o  As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, 
mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento 
convocatório.                  (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 5o  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer 
outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação. 

Conforme previsto em lei não se faz razoável nem conveniente a administração 
a exigência de 3 anos de experiencia, o coerente e exigir que a empresa comprove ter 
executado serviço em 3080 TR, que realmente e a “parcela de maior relevância técnica”, 
quando limitamos a “comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou 
de época”, restringimos o carates competitivo e a chance de aferir valores saldáveis a 
administração, alem de restringir o certame a empresa que atualmente vem prestando 
serviço, visto que a demanda e exageradamente especifica. 

 
DO PEDIDO 

 
Diante de todo o exposto, REQUER a imediata suspensão do processo de forma a 

possibilitar a revisão dos itens suprarreferidos, de modo a apresentar o objeto da licitação, 

relacionando os equipamentos, que deram condições a exigência contida no item 53.3.7 da 

Documentação relativa á qualificação técnica, possibilitando assim a manutenção da lisura e 

legalidade do certame. 

Estando a exigência bem aparada pela Lei, requer-se, respeitosamente, Digne-se essa 
D. Comissão processe e julgue a presente impugnação, para que se preserve em sua plenitude o 
princípio basilar da competitividade e transparência, respeitando as determinações previstas em lei, 
para que as maculas passiveis de correção não fracassem todo o certame e todos os atos provenientes 
do mesmo.  

Termos em que pede deferimento. 
 

                                                                                       Goiânia - GO, 07 de junho de 2021 
______________________________ 
BR MIX Comercio e Serviços Eereli. 
CNPJ: 14.972.268/0001-08 
CEO Flávio Ferreira Costa 
CPF: 004.065.211-40 
Fone: (62) - 3926-0020 
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Impugnação - pregão 002/2021 - Processo 201907000181705

Para : Murilo Rocha <murilo@gothermeng.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Impugnação - pregão 002/2021 - Processo 201907000181705

qua, 09 de jun de 2021 16:51
1 anexo

Boa tardde!

Confirmo o recebimento da impugnação porém informo do seu não conhecimento por intempestivo.

Extrai-se do edital que:

7. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório
através de petição de impugnação a ser encaminhada ao Pregoeiro, via e-mail.

Considerando que a apresentação das propostas acontecerá dia 10/06/2021, o prazo para recebimento e conhecimento da impugnação
seria 07/06/2021.

Atenciosamente,
 

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Murilo Rocha" <murilo@gothermeng.com.br>
Para: "Rjayme" <rjayme@tjgo.jus.br>, "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>, "agnaldo"
<agnaldo@gothermeng.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 9 de junho de 2021 14:46:44
Assunto: Impugnação - pregão 002/2021 - Processo 201907000181705
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A Gotherm Engenharia Térmica Ltda vem através deste apresentar impugnação ao edital 002/2021, tomando como base os requisitos de qualificação
técnica exigidos para esse certame. 
 
Como sabe-se pelo edital, a disputa será realizada em 5 lotes distintos, os quais apresenta-se abaixo:
 
Lote 01-  manutenção de 1016 equipamentos de ar condicionado
Lote 02 - manutenção 715 equipamentos de ar condicionado 
Lote 03 - manutenção de 693 equipamentos de ar condicionado
Lote 04 - manutenção de 724 equipamentos de ar condicionado
Lote 05 - manutenção de 1005 equipamentos de ar condicionado
 
Apesar de haver 5 lotes, a exigência de habilitação é unificada, conforme abaixo:
 
"Comprovação de aptidão para a prestação de serviços com as características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto deste Instrumento,
apresentando atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove a prestação de serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado do tipo “Split System” e “ACJ”, com capacidade mínima de 3080 TR (toneladas de
refrigeração) por período não inferior a 03 (três) anos."
 
Existe ainda no edital a citação que o quantitativo se refere a aproximadamente 50% do total de climatização das unidades a serem atendidas. A
exigência é restritiva, visto que engloba a metade das maquinas do somatório total dos lotes (aproximadamente 2.076 equipamentos do total de 4.153
equipamentos, aproximadamente 3080 TRs) -  e não contempla os lotes individualmente, como deveria ser, dado que devido ao modo de disputa cada
lote poderá ter um vencedor.
 
Sendo assim, apresentamos impugnação desse requisito de qualificação técnica, e solicitamos que o mesmo seja alterado para quantitativos individuais
por lote, visando a maior competitividade do certame e adequação ao modo de disputa empregado, que poderá ter até 5 vencedores diversos (1 por
lote).

Atenciosamente,

Murilo Botelho Rocha 
Engº Eletricista - CREA/SP - 5070286288

 
(62) 3202-3738 / (62) 99621-3503 

Rua 805, nº 130, Vila Santa Isabel 
Goiânia - GO

Nº Processo PROAD: 201907000181705

Conferido com o original por: Itallo Augusto Rodrigues Godoy, ASSISTENTE DE SECRETARIA; e outros, em 23/06/2021 às 17:04.
Para validar este documento informe o código 424027765203 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

https://maps.google.com/?q=Rua+805,+n%C2%BA+130,+Vila+Santa+Isabel+Goi%C3%A2nia+-+GO&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+805,+n%C2%BA+130,+Vila+Santa+Isabel+Goi%C3%A2nia+-+GO&entry=gmail&source=g


AUTENTICAÇÃO(ÕES) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 424027765203 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 201907000181705

Itallo Augusto Rodrigues Godoy
ASSISTENTE DE SECRETARIA
SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Assinatura CONFIRMADA em 23/06/2021 às 17:04

Nº Processo PROAD: 201907000181705

ROGERIO JAYME
PRESIDENTE DA CPL E PREGOEIRO
SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Assinatura CONFIRMADA em 24/06/2021 às 14:15


