
 
 

DECISÃO 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 PMT. 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE PAREDE 
“TIPO JANELA” E SISTEMA “SPLIT”, E CORTINA DE AR, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. 
 

 
I. Dos Fatos: 

 

1. O Município de Timbó/SC, CNPJ 83.102.764/0001-15, por intermédio da Secretaria da 

Fazenda e Administração (localizada na Avenida Getúlio Vargas n.º 700, Centro), representada 

pela Secretária da Fazenda e Administração, a Sra. Maria Angélica Faggiani, lançou licitação na 

modalidade Pregão Presencial, com a finalidade de selecionar propostas objetivando a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE PAREDE 

“TIPO JANELA” E SISTEMA “SPLIT”, E CORTINA DE AR, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, cujas especificações detalhadas 

encontram-se no Anexo I que acompanha o Edital. 

 

2. O edital foi publicado em 12/04/2018, tendo por data de abertura 25/04/2018, ás 9h. 

 

3. Em 19/04/2018, a empresa FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME apresentou 

impugnação ao Edital supramencionado, alegando, em apertada síntese, que o edital limita-se 

quando da “habilitação técnica” – item 07, ao exigir registro da empresa licitante junto ao 

CREA/SC, sendo que, ao seu entender, licito é a exigência da comprovação de registro do 

profissional responsável pela instalação do ar condicionado e da empresa licitante junto 

ao CREA/SC.  

 

4. Ante a argumentação contida, solicita que seja retificado e tornado sem efeito o 

instrumento convocatório nos referidos pontos, alterando o descritivo dos referidos itens. 

 

5. Aduz que tem por objetivo assegurar a todos os proponentes a oportunidade de competir 

em iguais condições, observando-se, dessa forma, princípios basilares do direito constitucional 

e administrativo. 

 



 
 

II. Da tempestividade: 

 

6. Verifica-se a tempestividade e a regularidade da presente impugnação, atendendo 

ao preconizado no item 4.1 do presente edital que determina que em até 02 (dois) dias úteis 

antes do início da Sessão Pública e de abertura dos envelopes de propostas os interessados 

poderão solicitar por escrito esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.  

 

7. Desta forma, em acordo com os ditames do ato, ao deixar de apresentar impugnação do 

original na forma legalmente estabelecida na Lei Federal n.º 9.800/1999 sobreveio a 

irregularidade formal do ato praticado pela licitante. 

 

III. Do Mérito: 

 

8. Analisando os termos da impugnação interposta pela r. Impugnante, no que diz respeito 

ao equívoco presente no ato convocatório, tem-se por DEFERIR o requerimento apresentado. 

  

9. Veja-se as linhas articuladas pelo corpo técnico municipal: 

  

(...) informamos o acolhimento desta impugnação, conforme solicitado pelo 

impugnante haja vista que em alguns locais da administração a serem 

contemplados com o serviço ora licitado, os equipamentos ultrapassam a medição 

5,0TR ou o equivalente a 60.000BTU conforme determina a portaria GM/MS 5323/98. 

 

Em contato com a vigilância estes corroboraram com as informações acima. 

 

10. Desta forma, tem-se a nova redação ao item 7.3.4 - Qualificação Técnica do edital: 

Comprovação de registro do profissional responsável pela 

instalação do ar condicionado e da empresa licitante junto 

ao CREA/SC. 

 

11. Neste sentido, vale destaque que a legislação brasileira confere ao administrador o poder 

discricionário, podendo-se escolher dentre várias alternativas legais a que se revelar mais 

vantajosa à administração pública.  

 

12. Veja-se do conceito de poder discricionário, segundo Alexandre Magno Fernande 

Moreira, “é aquele conferido por lei ao administrador público para que nos limites nela previstos 



 
 

e com certa parcela de liberdade, dote, no caso concreto, a solução mais adequada satisfazer o 

interesse público”. 

 

13. Em rasas linhas, toda e qualquer empresa que promove prestação do serviços objeto 

do presente, ora licitados, deve possuir os requisitos para atividade, sendo pertinente a 

alteração do item 7.3.4 - Qualificação Técnica do edital para constar: Comprovação de 

registro do profissional responsável pela instalação do ar condicionado e da 

empresa licitante junto ao CREA/SC. 

 

IV. Da Conclusão:  

 

14. Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da eficiência, legalidade, impessoalidade, 

interesse público, economicidade, e considerando os fundamentos acima apresentados, decide-

se, DEFERIMENTO da presente Impugnação, apresentada por FRIMAC REFRIGERAÇÃO 

EIRELI ME. 

 

15. Dê ciência à Impugnante e publicidade a presente decisão, bem como se procedam às 

demais formalidades de publicidade determinadas em lei. 

   
Timbó, 25 de abril de 2018. 
 

 
Maria Angélica Faggiani 

Secretária da Fazenda e Administração 


