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PROCESSO LICITATÓRIO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
IMPUGNANTE: FELIPE KROTH COSSETIN ME 

SOLICITANTE: PREGOEIRA 

 
 

PARECER PROCURADORIA GERAL 
 
 
Vem a esta Procuradoria Geral, para análise e parecer, a 

impugnação interposta pela empresa FELIPE KROTH COSSETIN ME, inscrita no 
CNPJ sob nº 10.642.384/0001-77, com sede na Av. 21 de Abril, nº 1132, Bairro 
Osvaldo Aranha, em Ijuí- RS, em face do edital de licitação, modalidade Pregão 
Presencial n° 013/2020, destinado à aquisição de aparelhos condicionadores de 
ar, modelo Split, para Escolas Municipais, Secretaria da Fazenda e Unidades 
Básicas de Saúde. 
 

A impugnante alega a falta de exigências necessárias para 
o pleno fornecimento do objeto licitado, principalmente em relação à exigência 
de Atestado de Capacidade Técnica, de profissional  de nível superior com 
especialidade em Engenharia Mecânica, devidamente registrado no CREA, bem 
como registro da empresa licitante no CREA. 

  
Alegou que a falta da exigência de Atestados de 

Capacidade Técnica e de anotação de ART, pelo técnico responsável acarretaria 
a nulidade do processo. 
 

Requereu a retificação do instrumento convocatório com  
sugestões de alterações no que tange à capacidade técnica, para que se exijam 
na habilitação, os seguintes documentos: a) apresentação de atestados de 
capacidade técnica, que somem, no mínimo, 50% da quantidade de aparelhos 
do objeto do edital; b) certidão de registro de pessoa jurídica expedida pelo 
CREA comprovando registro da empresa para engenharia mecânica; c) que os 
profissionais pertencentes ao quadro técnico da empresa, comprovem a sua 
especialidade através de certidões físicas.  
 

É o relatório. 
 

A modalidade pregão presencial é regida pela  Lei Federal 
n° 10520/2002 e, no âmbito municipal de Estação, pelo Decreto Municipal n° 
913/2006. 
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O Decreto Municipal adotou como regra para os casos de 
impugnação ao edital na modalidade pregão presencial, o prazo estabelecido no 
art. 41, da Lei 8.666/93, que é de cinco dias úteis antes da data fixada para a 
abertura dos envelopes de habilitação. 
 

A impugnação foi apresentada tempestivamente, o que 
autoriza o seu recebimento e apreciação. 
 

Passa-se, então, à análise do mérito. 
 
I - No que concerne à exigência de Atestado de Capacidade 

Técnica emissão de ART por profissional habilitado para a instalação e 
manutenção dos condicionadores de ar, tem- se que, o edital convocatório na 
descrição do objeto, subitem 1.1, exigiu a instalação do produto por técnico 
autorizado.  

 
Tal exigência implica na observância das disposições da 

Decisão Normativa nº 42/1992 – CONFEA e da Deliberação CEEI/RS nº 
01/2016. 

 
O art. 2º, alíneas “c” e “d”, da  Deliberação CEEI/RS nº 

01/2016, obrigam o registro no CREA  das empresas e profissionais autônomos 
que prestam serviços de instalação e manutenção, respectivamente, de 
sistemas de climatização. E tal comprovação será exigida das licitantes, tanto 
que no Anexo I – Proposta Financeira, encontra-se negritada a expressão 
“Instalada por técnico autorizado”. 

 
E a comprovação de que a instalação e a manutenção serão 

executadas por profissional habilitado, se fará através da apresentação do 
respectivo registro junto ao CREA. 

 
Assim, em relação à exigência de registro junto ao CREA, 

entendemos que tal item já se encontra inserido no Edital.  
 
II- Quanto às demais sugestões de: a) apresentação de 

atestados de capacidade técnica, que somem, no mínimo, 50% da quantidade 
de aparelhos do objeto do edital;  e de que os profissionais pertencentes ao 
quadro técnico da empresa, comprovem a sua especialidade através de 
certidões físicas, entendemos que poderiam frustrar o competitório, até mesmo 
porque a Decisão Normativa do CONFEN e a Deliberação do CEEI/RS, admitem 
que a instalação e manutenção de aparelhos condicionadores de ar sejam 
efetuadas por Tecnólogos Modalidade Mecânica e Técnicos e Refrigeração e Ar 
Condicionado. 
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Assim, não se vislumbram ilegalidades ou inconformidades 
com as regras aplicáveis ao caso em tela, que justifiquem a retificação do 
edital.  
 

Por todo o exposto, s.m.j., o presente Parecer Jurídico é 
pelo não acatamento da Impugnação apresentada pela empresa FELIPE KROTH 
COSSETIN ME, e pela continuidade do certame em seus ulteriores termos. 

É o parecer. Contudo, à consideração superior do Prefeito 

Municipal. 

Estação, 28 de maio de 2020. 

 

Flávia T. Klein Santolin 
     Procuradora Geral do Município  

OAB/RS nº 28.125 
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PREGOEIRA 

 
   Acolho, na íntegra, os argumentos expendidos no parecer 

jurídico, os quais adoto como razões de decidir, por seus próprios 

fundamentos.  

 

Deixo de acolher a impugnação apresentada pela empresa 

FELIPE KROTH COSSETIN ME, inscrita no CNPJ sob nº 10.642.384/0001-77, 

com sede na Av. 21 de Abril, nº 1132, Bairro Osvaldo Aranha, em Ijuí- RS, em 

face do edital de licitação, modalidade Pregão Presencial n° 013/2020, 

destinado à aquisição de aparelhos condicionadores de ar, modelo Split, para 

Escolas Municipais, Secretaria da Fazenda e Unidades Básicas de Saúde, e 

decido pelo prosseguimento regular do processo licitatório, em seus ulteriores 

termos. 

  

   Estação, 28 de maio de 2020. 

 

 

MARA CRISTINA AMBROSINI 

PREGOEIRA 
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Gabinete do Prefeito 

Assunto: Impugnação ao Edital Pregão nº 013/2020 

Objeto: Decisão 

 

RATIFICAÇÃO DE DECISÃO 

 Acolho o parecer jurídico e ratifico o parecer da Pregoeira, pelo não 

acolhimento da impugnação apresentada pela empresa FELIPE KROTH 

COSSETIN ME, nos autos do Pregão nº 013/2020 e pelo prosseguimento do 

processo licitatório em seus ulteriores termos.  

 Ao Setor de Licitações para cientificação da decisão à impugnante. 

Estação, 28 de maio de 2020. 

 

HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 


