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De : Comercial Solução
<comercial@solucaoempresarial.net.br>

Assunto : IMPUGNAÇÃO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO
048/2021 - TJ-GO

Para : licitacao@tjgo.jus.br
Cc : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

IMPUGNAÇÃO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 048/2021 - TJ-GO

seg, 11 de out de 2021 15:22
1 anexo

Prezado (a),

Segue (anexo) Ofício de Impugnação do edital:

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 48/2021
Nº Processo PROAD: 202011000246565

-- 
Atenciosamente,

JORDANA NESTOR
Departamento de Licitação

comercial@solucaoempresarial.net.br

Tel.: (62) 3941-8721
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 48/2021 

Nº Processo PROAD: 202011000246565 
 
 
DOCUMENTO COMPOSTO POR 05 (CINCO) LAUDAS. 

 
 

PROCER TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ: 23.035.184/0001-20, 

regularmente representada por quem de direito, vem perante Vossa Excelência, com o devido 

respeito e acatamento costumeiro, nos termos do Edital do Pregão em referência, apresentar 

IMPUGNAÇÃO aos termos do instrumento convocatório, com esteio na fundamentação que 

passa a expor. 
 
I - DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 
O edital, em seu item 6, prevê o prazo legal e os legitimados para interposição da 

impugnação ao edital: 

6. 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 

 
De toda sorte, é poder-dever do Administrador Público conhecer e rever, de ofício, os atos 

administrativos que afrontem a legislação pátria, eis que a existência de ilegalidades nestes 

atos, caso não sejam sanadas em tempo hábil, fatalmente ensejarão no fracasso do certame 

licitatório, seja por macular todas suas fases sucessivas, seja por eivar o próprio contrato dela 

decorrente de nulidade, causando enormes prejuízos à Administração Pública, o que não é 

admissível. 

Portanto, a presente impugnação deverá ser recebida pelo (a) Pregoeiro (a) para que, na 

forma da lei, seja admitida, processada e, ao final, julgada procedente, nos termos do 

requerimento. 
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II – DOS FATOS 
 

O referido Pregão Eletrônico tem por objeto registro de preços visando a contratação 

de empresa para o fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo split. 

Logo, o objeto da presente contratação encontra-se nos exatos termos do objeto social 

da impugnante, que atua nesse ramo de atividade. 

A IMPUGNANTE, pretendendo participar do certame em epígrafe, ao analisar as 

exigências do Edital, notou que ele contém disposições que violam as regras licitatórias a 

justificar a reforma do Edital em apreço, como se verá a seguir. 

Pelo exposto, tendo em vista as exigências contidas no Edital, com as quais não 

concorda, passa a IMPUGNANTE a apresentar as suas razões. 

Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, a impugnante deparou-se 

com a falta das exigências de alguns itens essenciais, a saber: 

 
 
Quanto à qualificação técnica: 

 
Vejamos o que diz o item 54.3. relativa à qualificação técnica, do edital: 

 

54.3.1. Comprovação da capacidade técnica da empresa por meio de um ou mais 
atestados, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante 
no mercado nacional, comprovando o fornecimento, de forma satisfatória, de 
produtos com características semelhantes às do objeto deste Edital 

Assim, por se tratar de serviço de engenharia, nota-se que faltam exigências 

técnicas pertinentes a este processo e que a longo prazo asseguraram a qualidade, 

segurança e responsabilidade dos serviços que serão prestados pela empresa vencedora. 

Abaixo citaremos essas exigências. 
 

1) Falta exigência de comprovação do Registro no CREA da empresa licitante, bem 
como do seu responsável técnico para os serviços de instalação dos aparelhos de ar 
condicionados. 

 
A legislação é clara em exigir que os serviços de engenharia devem ser realizados por 

empresas e profissionais habilitados devidamente registrados no CREA. O objeto em questão 
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exige instalação dos aparelhos de ar condicionados, portanto, trata-se de serviços de 

engenharia. 

Nesse sentido, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia dispõe na 

Decisão Normativa 42/1992: 

1 - Toda pessoa jurídica que execute serviços de instalação e 
manutenção de sistemas condicionadores de ar e de frigorificação fica 
obrigada ao registro no Conselho Regional. 

2 - A pessoa jurídica, quando da solicitação do registro, deverá indicar 
RT, legalmente habilitado, com atribuições previstas na Resolução nº 
218/73 do CONFEA. 

Assim, considerando que o serviço de instalação a ser prestado demanda 

obrigatoriamente o registro da empresa e dos profissionais nos respectivos órgãos de classe, 

essa exigência, deve constar no edital. 

O artigo 37, XXI, da Constituição Federal de 1988, afirma que somente poderão ser 

exigidas no processo licitatório qualificações técnica e econômica quando estas não vierem a 

restringir o caráter competitivo do certame. 

Da mesma forma, dispõe o artigo 3º, §1º da Lei 8.666/1993, que é vedado aos agentes 

públicos a restrição ao caráter competitivo da licitação. 

De acordo com o Tribunal de Contas da União, a qualificação técnica deve ser exigida 

de forma razoável, não prejudicando o caráter competitivo do certame licitatório: 

As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo 
constitucional e não constituem, por si só, restrição indevida ao caráter 
competitivo de licitações conduzidas pelo Poder Público. Tais exigências, 
sejam elas de caráter técnico profissional ou técnico-operacional, não 
podem ser desarrazoadas a ponto de comprometer o caráter competitivo 
do certame, devendo tão-somente constituir garantia mínima 
suficiente de que o futuro contratado detém capacidade de cumprir 
com as obrigações contratuais. Tais exigências (sic) ser sempre 
devidamente fundamentadas, de forma que fiquem demonstradas 
inequivocamente sua imprescindibilidade e pertinência em relação ao 
objeto licitado. (Processo nº 012.675/2009-0. Acórdão nº 1942/2009 – P, 
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Relator: Min. André de Carvalho, Brasília, Data de Julgamento: 
26/08/2009). 

Além da falta de exigências do registro da empresa e do responsável técnico no CREA, 

passamos a enumerar outras necessidades de apresentação no certame, as quais, garantem 

ao administrador uma aquisição/prestação de serviços de qualidade, obtendo assim a 

proposta mais vantajosa para administração. 

 
2) Falta de exigência de apresentação do Certificado de Regularidade expedido pelo 

IBAMA, dentro do prazo de validade; 
 

O Certificado de regularidade possibilita o controle e monitoramento, pelo Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, das pessoas físicas 

ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras. 

Sobre o tema, foi publicado o Decreto Federal nº 7.746/2012, que regulamentou o art. 3º 

da Lei nº 8.666/93, especificamente para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações públicas. Nesse sentido 

se encontra consolidada a legalidade e a obrigatoriedade de se observar critérios de 

sustentabilidade nas licitações, desde que preservado o princípio da isonomia. Neste ponto, 

importante trazer o que dispõe o já citado Decreto nº 7.746/2012 acerca de como deve agir a 

Administração para dar efetividade ao tema: 

“Art. 7º O instrumento convocatório poderá prever que o contratado adote 
práticas de sustentabilidade na execução dos serviços contratados e 
critérios de sustentabilidade no fornecimento dos bens. 

 
Art. 8º A comprovação das exigências contidas no instrumento 
convocatório poderá ser feita mediante certificação emitida por instituição 
pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio 
definido no instrumento convocatório.” 

 
 

A Administração tem a prerrogativa e o dever legal e moral de somente adquirir 

produtos/serviços de procedência legal. Uma das formas de comprovação da legalidade é a 

apresentação do Certificado de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, nos termos do art. 17, 
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inciso 11, da Lei nº 6.938, de 1981 e da regulamentação pelo IBAMA, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

 
 
 
III – DO PEDIDO 

 
EX POSITIS, resta comprovado que o instrumento convocatório em questão, no teor 

em que foi publicado, encontra-se eivado de irregularidades, sendo carecedor de modificações 

nos pontos aqui debatidos. 
 

Assim, espera a Impugnante o acolhimento e provimento da presente IMPUGNAÇÃO, 

a fim de que se corrija o instrumento convocatório nos termos a seguir: 

a) Exigir das empresas licitantes a Certidão de Registro no CREA, constando o nome do 

Responsável Técnico para instalação dos aparelhos de ar condicionados, bem como, 

apresente a Certidão de Registro no CREA do responsável técnico; 
 

b) Exigir a apresentação do Certificado de Regularidade expedido pelo IBAMA, dentro do 

prazo de validade; 
 

c) Republique o edital com as devidas alterações, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, conforme previsto no § 4° do art. 21 da lei 8.666/93; 
 

d) Caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria, requer desde logo, que seja a 

presente Impugnação submetida à apreciação da Autoridade Superior competente, para 

que delibere sobre seus termos, conforme legislação em vigor. 

 
Termos em que, pede deferimento. 

 
GOIÂNIA, 11 DE OUTUBRO DE 2021 



Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº : 202011000246565

Referência : Pregão Eletrônico nº 048/2021

Objeto : Aquisição de aparelhos condicionadores de ar, tipo split, com instalação

Assunto      : Impugnação

DOS FATOS

Trata-se da análise da impugnação interposta pela empresa  PROCER TECNOLOGIA

EIRELI, já  qualificada  nos  autos,  ao  edital  de  nº  048/2021,  na  modalidade  PREGÃO

ELETRÔNICO,  do  tipo  menor  preço  por  lote,  tendo  por  finalidade  o  SISTEMA  DE

REGISTRO DE PREÇOS, que tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento e

instalação  de  aparelhos  de  ar  condicionado  tipo  split,  ante  as  supostas  irregularidades

presentes no edital de convocação.

DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE

Serão mencionados aqui apenas os tópicos elencados na impugnação tendo em vista

ser desnecessário a repetição de toda a argumentação.

Alega a  Impugnante  que por  tratar-se  de serviços  de engenharia,  faltam exigências

técnicas  pertinentes.  Exigências  essas  que,  a  longo  prazo,  assegurarão  a  qualidade,  a

segurança e a responsabilidade dos serviços que serão prestados pela empresa vencedora. 

No entendimento da Impugnante, falta comprovação do Registro no CREA da empresa
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

licitante  bem  como  do(s)  seu(s)  responsável(is)  técnico(s)  que  executarão  os  serviços  de

instalação dos aparelhos condicionadores de ar. Cita a Decisão Normativa 42/1992 bem como

a Resolução nº 218/73, ambas do CONFEA, para justificar sua argumentação.

Entende necessário, também, a apresentação do certificado de regularidade expedido

pelo IBAMA válido. Cita o art. 7 do Decreto Federal nº 7.746/2012, que regulamentou o art. 3º

da Lei  nº  8.666/93,  especificamente  para  estabelecer  critérios,  práticas  e  diretrizes  para  a

promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações públicas. 

Requer,  ao  fim,  sejam  processadas  as  alterações  no  ato  convocatório  com  a

consequente republicação. 

Requer ainda,  caso não seja esse o entendimento,  seja  a impugnação submetida à

apreciação da autoridade superior.

APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO

Após análise das razões constantes da impugnação bem como do edital e termo de

referência fica evidenciado que trata-se de aquisição de aparelhos condicionadores de ar, tipo

split,  com  instalação,  instalação  essa  que  somente  poderá  ser  realizada  por  empresa

credenciada junto ao fabricante.

Considerando  que  a  Administração  não  está  contratando  serviços  e  sim  fazendo  a

aquisição  dos  equipamentos  com a  consequente  instalação  face  à  garantia  do  fabricante,

garantia essa que não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, conforme estabelecido no termo

de referência, anexo do edital, não há se falar em exigência de registro das empresas junto ao

CREA,  uma  vez  que  tal  exigência  limitaria  a  competitividade,  inibindo  a  participação  de

empresas que não são do ramo de prestação de serviços.
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Quanto  à  exigência  do  certificado  do  IBAMA,  o  próprio  impugnante,  já  demonstrou,

através do Decreto 7.746/2012, não ser obrigação da Administração, senão vejamos:

“Art. 7º – O instrumento convocatório poderá prever que o contratado adote práticas de

sustentabilidade na execução dos serviços contratados e critérios de sustentabilidade no

fornecimento dos bens. 

Art. 8º – A comprovação das exigências contidas no instrumento convocatório  poderá

ser feita mediante certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição

credenciada, ou por qualquer outro meio definido no instrumento convocatório.”

(grifei) 

É competência, única e exclusiva do Pregoeiro, a análise das impugnações.

Não há, portanto, se falar em alteração do ato convocatório e tampouco republicação do

mesmo.

CONCLUSÃO

Conhece o Pregoeiro da impugnação apresentada por considerá-la tempestiva e, pelas

razões  retromencionadas  decide  pelo  seu  improvimento,  face  a  ausência  de  argumentos

suficientes para a retificação do edital.

Goiânia, 15 de outubro de 2021.

Rogério Jayme

Pregoeiro
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Impugnação PE 48/2021

Para : vendas <vendas@mundialgo.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Impugnação PE 48/2021

seg, 18 de out de 2021 17:47
2 anexos

Boa tarde!

Segue decisão acerca de impugnação encaminhada pela empresa PROCER com pedido
análogo, sendo, portanto, desnecessário, nova decisão.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente

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

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "vendas" <vendas@mundialgo.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 18 de outubro de 2021 17:41:17
Assunto: Re: Impugnação PE 48/2021

Boa tarde!

Confirmo o recebimento da impugnação.

Atenciosamente,

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

De: vendas@mundialgo.com.br
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Segunda-feira, 18 de outubro de 2021 17:12:03
Assunto: Impugnação PE 48/2021
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Prezados, boa tarde.
 
Segue anexa impugnação do PE 48/2021.
 
Por gentileza, confirme o recebimento deste e-mail.
 
Obrigado.
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Impugnação PE 48/2021

Para : vendas@mundialgo.com.br

Livre de vírus. www.avast.com.

Impugnação - empresa Procer -decisão.pdf
220 KB 

seg, 18 de out de 2021 17:41
1 anexo

Boa tarde!

Confirmo o recebimento da impugnação.

Atenciosamente,

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

De: vendas@mundialgo.com.br
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Segunda-feira, 18 de outubro de 2021 17:12:03
Assunto: Impugnação PE 48/2021
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Prezados, boa tarde.
 
Segue anexa impugnação do PE 48/2021.
 
Por gentileza, confirme o recebimento deste e-mail.
 
Obrigado.
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De : vendas@mundialgo.com.br
Assunto : Impugnação PE 48/2021

Para : rjayme@tjgo.jus.br

Livre de vírus. www.avast.com.

seg, 18 de out de 2021 17:12
2 anexos

Prezados, boa tarde.
 
Segue anexa impugnação do PE 48/2021.
 
Por gentileza, confirme o recebimento deste e-mail.
 
Obrigado.
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ILMO. SENHOR PREGOEIRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

GOIÁS 

 

 

Pregão Eletrônico nº 48/2021 

 

MUNDIAL REFRIGERAÇÃO EIRELI, empresa privada inscrita no CNPJ nº 

27.390.535/0001-72, com endereço comercial na Avenida C-171, nº 11, QD. 430, LT. 24, Jardim 

América, Goiânia/GO, CEP 74.250-250, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, com 

fulcro no artigo 24 do Decreto 10.024/2019 e no item 6 do Edital e artigo 24 do Decreto nº 

10.024/19, apresentar IMPUGNAÇÃO pelas razoes a seguir expostas. 

I – SÍNTESE DOS FATOS 

1. Trata-se de Pregão Eletrônico cujo objeto é o registro de preços visando a 

contratação de empresa para o fornecimento e instalação de aparelhos de ar 

condicionado, tipo split. 

2.  Todavia, ainda que o objeto seja a instalação dos aparelhos, o PE 48/2021 não exige a 

apresentação da certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia, 

e Agronomia – CREA. 

3. Tal exigência é de suma importância para o sucesso da licitação, como se passa a 

demonstrar. 

II – NECESSIDADE DA EXIGÊNCIA DE PROFISSIONAL COM REGISTRO NO 

CREA EM RAZÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO  

4. Primeiramente cumpre esclarecer que a exigência da apresentação do CREA para a 

execução de obras de qualquer natureza decorre de imposição legal. O artigo 1º da Lei 

6.496/77 (ainda em vigor) dispõe que: 

Art 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou 

prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à 

Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade 

Técnica" (ART). 

5. Já o artigo 30 da Lei 8.666/93 dispõe que o registro na entidade profissional é solicitação 

legal e que pode ser solicitada sem nenhum problema, inclusive é prática comum utilizada por 

quase todos os processos licitatórios que tem por objeto a instalação. Veja o que diz o artigo: 

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



 

 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

[...] 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for 

o caso. 

6. Ou seja, tendo em vista que o objeto do certame também consta a instalação, é preciso 

solicitar a apresentação do CREA para garantir o sucesso do certame e a perfeita execução do 

serviço. 

7. Realizar uma licitação para a instalação de ar condicionado sem a solicitação da certidão 

do CREA é assumir um risco muito grande, já que pode ocorrer de que uma licitante sem 

qualquer experiência sagre vencedora sem ao menos ter competência para realizar a instalação 

dos produtos. 

8. Imagine os riscos, uma instalação realizada de forma incorreta pode ocasionar acidentes, e 

não apenas com os servidores que trabalham no local, mas com o público em geral que 

frequenta o local onde o ar condicionado está instalado. 

9. Frisa-se que a instalação de ar condicionado depende de um conhecimento específico para 

que todos os detalhes sejam cumpridos para se obter o perfeito funcionamento do aparelho e, 

consequentemente, a obtenção do objeto licitado. 

10. Uma instalação feita por pessoal incapacitado pode ocasionar a deterioração acelerada do 

aparelho, má capacidade de resfriamento, doenças respiratórias, problemas elétricos na rede 

conectada e etc. 

11. O risco é tão grande que empresas do ramo que fazem a instalação de ar sem a devida 

anotação de responsabilidade técnica do responsável que tem cadastro no CREA recebem 

uma notificação de infração emitida pelo órgão. Ou seja, o conselho competente sabe do risco 

e aplica uma sanção para evitar novas infrações. 

12. Por essa razão é que a exigência do CREA é de suma importância, pois visa mitigar os 

riscos da execução do serviço, uma vez que tal exigência irá garantir a presença de um 

profissional capacitado que garantirá a perfeita instalação dos produtos adquiridos. 

13. Assim, pelas razões expostas, é necessário rever o edital para incluir a exigência da 

certidão de cadastro no CREA para evitar graves riscos para o órgão gerenciador e pelos 

servidores e população geral que frequenta o local. 

III – PEDIDOS 



 

 

Por todo o exposto, de modo a preservar o melhor interesse público e garantir o perfeito 

atendimento do objeto licitado, requer-se seja a presente impugnação julgada procedente para 

que o presente certame seja adiado para incluir a solicitação da certidão de registro no CREA.  

Termos em que, 

Pede-se deferimento. 

 

Goiânia, 18 de outubro de 2021. 

 

 

Mundial Refrigeração EIRELI 

CNPJ: 27.390.535/0001-72 

 

 


