
ATA DE JULGAMENTO A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

 

Processo nº 684/2016  

Modalidade: Pregão Registro de Preços com o número nº 035/2016 

 

ATA Nº 52/2016  

 

Às 16:00 horas do dia 15 de junho de 2016, nas dependências da Prefeitura Mun. de Modelo, 

reuniu-se a Comissão de Licitação, designados pelo Decreto nº 116/2016, do Senhor Prefeito Municipal 

para proferir JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL. 

 

Objeto: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT - 

POTÊNCIA 9000 BTUs, 12000 BTUs, 18000 BTUs - GÁS ECOLÓGICO R410 - QUENTE E FRIO 

- 220V/60HZ - CLASSE DE CONSUMO “A” PARA APARELHOS COM 9000 BTUs E 12000 

BTUs, E “A” OU “B” EM APARELHOS COM 18000 BTUs - COM INSTALAÇÃO INCLUSA. 
 

Iniciando os trabalhos foi lido o pedido de impugnação e proferido o seguinte relatório: 

 

 

Relatório 

Conforme se infere dos documentos apresentados para esta Comissão, foi publicado o edital de 

licitação de Pregão Presencial n° 35/2016,porém a empresa FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI ME, 

através de seu “representante legal” signatário da Petição de Impugnação ao Edital, Sr. SAULO JOSÉ 

ELIAS, alega que “Ao verificar as condições de participação no pleito em tela, deparou-se a mesma com 

a falta da exigência quanto à habilitação técnica e comprovação de Registro da Empresa Profissional no 

Órgão Vistoriador Competente”.  

 

Em que pese a Lei nº 10.520/02 não tratar em nenhum momento de impugnação ao edital, deve-se, 

nesses casos, aplicar subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. Senão vejamos o artigo 41, in verbis: 

 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, 

ao qual se acha estritamente vinculada. 

  

§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) 

dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 

impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o 

do art. 113. 

 

§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder 

a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 

envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 

realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (grifo nosso). 

 

 

Na sequência, foi analisada a tempestividade do pedido e legitimidade do impugnante para a 

presente, onde se verificou o seguinte: 
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Tendo sido recebida a impugnação ao edital em 09 de junho de 2016 (e-mail), recebido original 

via correios, dia 14, considerando que a abertura da licitação é no dia 20 de junho, portanto, nos termos 

do artigo 41, § 2°, da Lei de Licitações é tempestiva a presente impugnação ao edital. 

 

Quanto a legitimidade, em que pese o Sr. Saulo José Elias denominar-se Representante Legal da 

impugnante, não há comprovação da relação entre o “Representante Legal” com a impugnante, seja ele 

titular, sócio, procurador, etc. 

 

No entanto, a lei fala que “qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação”, 

consideraremos como legítimo, porém com ressalvas. 

 

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, a Comissão de Licitação recebe a presente 

impugnação e aprecia seu mérito. 

 

 Na fase seguinte, a Comissão analisou o mérito da impugnação, conforme segue: 

 

Mérito 

De acordo com a impugnação, o impugnante quer que conste no edital qualificação técnica, nos 

seguintes termos: 

 

Para atividades de instalação e manutenção de sistemas condicionadores de ar e de frigorificação: 

a) Registro na entidade profissional competente, nesse caso se tratando do registro no CREA da Empresa 

licitante e do Profissional na data prevista para a entrega da proposta. Profissional de nível superior ou 

outro devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA) compatível com o objeto da licitação 

possibilitando à empresa a participação em licitações, através da Certidão de Pessoa Jurídica e 

Certidão de Pessoa Física atualizada. 

 

b) Acervo técnico e atestado de capacidade técnica devidamente registrado no CREA, comprovando que 

o responsável pela execução da obra com características semelhantes ao objeto licitado. O acervo ou 

atestado só será aceito se o profissional em pauta integrar o quadro permanente da licitante na data 

marcada para a entrega dos envelopes, comprovado mediante a apresentação da ficha de registro de 

emprego ou através do contrato de prestação de serviços e, para dirigente de empresa, tal comprovação 

deverá ser feita através da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou do contrato social, 

independente de terem apresentado o mesmo quando do registro cadastral. 

 

O impugnante fundamenta seu pedido na Decisão Normativa n° 42, de 08 de julho de 1992, 

vejamos a norma: 

 

DECISÃO NORMATIVA Nº 42, DE 08 DE JULHO DE 1992 

Dispõe sobre a fiscalização das atividades de instalação e manutenção de sistemas condicionadores de ar 

e de frigorificação. O Plenário do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em sua 

Sessão Ordinária nº 1.233, realizada em Brasília-DF, nos dias 07 e 08 JUL 1992, ao aprovar a 

Deliberação nº 008/92, da CRN – Comissão de Resoluções e Normas, na forma do inciso XI, do artigo 71 

do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 331, de 31 MAR 1989, Considerando o constante do 

processo CF-1142/91; Considerando os termos da Lei nº 5.194/66, em especial os art. 1º, 6º, 7º, 8º e 17; 

Considerando o que estabelece a Resolução nº 218/73 do CONFEA, em especial os art. 1º e 12; 

Considerando os termos da Lei nº 6.496/77, art. 1º e 3º, DECIDE: 

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. 
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3 - Por deliberação da Câmara Especializada de Engenharia Industrial e de acordo com o porte da  

empresa, as atividades de instalação e manutenção de sistemas condicionadores de ar e de frigorificação 

poderão ser executadas sob a responsabilidade técnica de Técnico de 2º Grau, legalmente habilitado.  

4 - Qualquer contrato, escrito ou verbal, visando ao desenvolvimento das atividades previstas no item I, 

está sujeito a "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART". 

Brasília, 08 JUL 1992. 

FREDERICO V. M. BUSSINGER 

Presidente 

 

 

Conforme pode-se observar numa simples leitura, a norma aventada prescreve “sistemas 

condicionadores de ar”, já o objeto da licitação refere-se a aparelho de Ar Condicionado Split. Portanto, 

sistema, realmente é bem mais complexo e deve ser exigida uma qualificação técnica, mas para instalar e 

vender aparelhos de ar condicionado Split, creio que não se faz necessária a exigência de qualificação 

com inscrição no CREA, pois é possível a compra em qualquer loja de eletrodomésticos. Não podemos 

nos ater ao formalismo exacerbado na habilitação, pois a finalidade da licitação é escolha da proposta 

mais vantajosa para a administração, de certa forma limitando a participação de interessados, 

consequentemente a competição. 

 

Consequentemente foi ouvido o assessor jurídico, o qual elaborou parecer jurídico, sendo que o 

mesmo apresentou entendimento conforme a doutrina e jurisprudência sobre o assunto, de modo que 

alguns trechos estão transcritos abaixo: 

 

"Não se pretende negar que a isonomia é valor essencial, norteador da licitação. Mas é necessário, 

assegurado tratamento isonômico idêntico e equivalente a todos os licitantes, possibilitar a seleção da 

proposta mais vantajosa. Não é cabível excluir propostas vantajosas ou potencialmente satisfatórias 

apenas por apresentarem defeitos irrelevantes ou porque o 'princípio da isonomia' imporia tratamento de 

extremo rigor. A isonomia não obriga adoção de formalismo irracional. Atende-se ao princípio da 

isonomia quando se assegura que todos os licitantes poderão ser beneficiados por tratamento menos 

severo. Aplicando o princípio da proporcionalidade, poderia cogitar-se até mesmo de correção de defeitos 

secundários nas propostas dos licitantes" (JUSTEN FILHO, Marçal. In Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. 11ª ed. São Paulo: Dialética, 2005. p. 43). 

 

"Não se pode perder de vista que a finalidade precípua da licitação é a escolha da contratação mais 

vantajosa para a Administração Pública e, para atingi-la, não pode o administrador ater-se à rigorismos 

formais exacerbados, a ponto de afastar possíveis interessados do certame, o que limitaria a competição e, 

por conseguinte, reduziria as oportunidades de escolha para a contratação (ACMS n. 2006.040074-1, de 

Blumenau, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 21.6.07). (TJSC, Mandado de Segurança n. 

2009.024603-6, da Capital, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 11-11-2009). 

 

 
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO 

INSTAURADA PELA CELESC. NEGATIVA DE HABILITAÇÃO POR 

INDICAÇÃO A MENOS, NA PROPOSTA, DO NÚMERO DE CAIXAS DE 

PRIMEIROS SOCORROS EXIGIDOS EM ITEM EDITALÍCIO. 

EQUIPAMENTOS QUE SERIAM INSPECIONADOS APÓS A 

HOMOLOGAÇÃO DAS PROPOSTAS. POSSIBILIDADE DE 

RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. FINALIDADE E REQUISITOS DO 

EDITAL SATISFEITOS. EXCESSO DE FORMALISMO. AUSÊNCIA DE 

RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE DO ATO. PRESERVAÇÃO, ADEMAIS, 

DO INTERESSE PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Obstar a 

habilitação de uma empresa em procedimento licitatório por ter indicado 

número de caixas de primeiros socorros inferior ao exigido no edital é 

excesso de formalismo que prejudica a consecução da melhor proposta. 
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2. Como ensina Marçal Justen Filho: "não se pretende negar que a 

isonomia é valor essencial, norteador da licitação. Mas é necessário, 

assegurado tratamento isonômico idêntico e equivalente a todos os 

licitantes, possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa. Não é cabível 

excluir propostas vantajosas ou potencialmente satisfatórias apenas por 

apresentarem defeitos irrelevantes ou porque o 'princípio da isonomia' 

imporia tratamento de extremo rigor. A isonomia não obriga adoção de 

formalismo irracional. Atende-se ao princípio da isonomia quando se 

assegura que todos os licitantes poderão ser beneficiados por tratamento 

menos severo. Aplicando o princípio da proporcionalidade, poderia 

cogitar-se até mesmo de correção de defeitos secundários nas propostas 

dos licitantes" (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 

11. ed., São Paulo: Dialética, 2005. p. 43). CUSTAS PROCESSUAIS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO. DICÇÃO DO 

ART. 35, I, DA LC N. 156/97, ALTERADA PELA LC N. 161/97. REEXAME 

PROVIDO PARCIALMENTE. (TJSC, Reexame Necessário em Mandado 

de Segurança n. 2007.061035-2, de Lages, rel. Des. Vanderlei Romer, j. 

29-04-2008). 

 

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - FASE DE HABILITAÇÃO - 

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO - EXIGÊNCIA DE 

APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DA GARANTIA OFERECIDA - 

DESNECESSIDADE A fase de habilitação, de caráter classificatório, e 

não eliminatório, não pode conter exigências de rigorismo exacerbado, 

sob pena de inviabilizar o desiderato máximo do procedimento licitatório, 

qual seja, a obtenção da proposta mais vantajosa aos interesses da 

Administração. (TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 

2010.030124-0, de Joinville, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 26-10-2010). 

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - FASE DE HABILITAÇÃO - CAUÇÃO - 

GARANTIA ATENDIDA - RIGORISMO FORMAL A fase de habilitação, 

de caráter classificatório, e não eliminatório, não pode conter exigências 

de rigorismo exacerbado, sob pena de inviabilizar o desiderato máximo do 

procedimento licitatório, qual seja, a obtenção da proposta mais vantajosa 

aos interesses da Administração. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 

2009.045899-2, de Joinville, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 27-10-2009). 

 

Destarte, não se pode conter exigências de rigorismo, sob pena de inviabilizar o desiderato 

máximo do procedimento licitatório, ou seja, a obtenção da proposta mais vantajosa aos interesses do 

Município. 

 

 Após ouvidos e discutidos os assuntos acima mencionados, a Comissão de Licitação, 

acompanhando o parecer jurídico, prolatou a seguinte decisão. 

 

 

 

Conclusão: 

Diante do Exposto, entendemos e opinamos pela improcedência da impugnação e 

consequentemente pela manutenção do texto constante no edital, sem o acréscimo sugerido pelo 

impugnante.  

 

Atendendo as exigências da Legislação pertinente à matéria, primando sempre pelos princípios 

que regem a administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), e as licitações e contratos 

administrativos (Lei n°. 8.666/93). 

 

Sendo que todos os membros da Comissão de Licitação aprovam o que foi relatado, 

acompanhando o parecer jurídico solicitado, Eu Eder Schlosser da Silva, Presidente da Comissão de 
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Licitação da Prefeitura Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, lavrei a presente Ata que será 

assinada por mim e pela equipe de apoio.  

 

Nada mais havendo digno de registro deu-se por encerrada a reunião desta comissão. 

 

Modelo SC, Quarta-Feira, 15 de junho de 2016. 

 

 

___________________________________                       _______________________________ 

Pregoeiro: EDER SCHLOSSER DA SILVA              Secretária: MICHELI LUANA UTZIG 

 

 

 

____________________________________ 

Apoio: FABRÍCIO JOÃO MILAN 


