Paulo Afonso, 08 de dezembro de 2021
Ao
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região – TRT-19ª
Ref: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021 PROAD N. 4.374/2019
RCB

de

Oliveira

&

Oliveira

LTDA,

CNPJ

n°

96.707.088/0001-55, sediada no Município de Paulo AfonsoBA, na Rua Monsenhor Magalhães, nº 129, CEP 48602-015
(CEP),vem, por seu representante legal, apresentar
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
supramencionado, que faz nos seguintes termos:
TEMPESTIVIDADE E LEGITIMIDADE
Nos termos do disposto no item 10 do Edital e art. 42 da Lei de
Licitações, toda e qualquer licitante pode impugnar o presente instrumento convocatório
em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura do certame.
Portanto, considerando que o CNPJ da impugnante contempla o objeto
licitado, demonstrada a legitimidade e tempestividade da presente impugnação.
FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Os princípios que regem as licitações públicas vêem insculpidos no art.
37 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 3º da Lei nº. 8.666/93, com
destaque à supremacia do interesse público na BUSCA DA PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA.
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No caso em análise, para que tal objetivo seja alcançado, imperioso
superar algumas restrições e ilegalidades que maculam o certame, conforme passa a
demonstrar.
EXIGÊNCIA ABUSIVA NO CREA
Dentre outras irregularidades, o edital diminui o caráter competitivo do
certame ao exigir a inscrição da empresa em Conselho diverso daquele competente para
fiscalizar o objeto licitado, vejamos:
1.1 Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados, com
cessão de mão de obra, de manutenção preventiva e corretiva do
sistema de refrigeração do TRT da 19ª Região, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Ou seja, apesar do objeto licitado ser Contratação de empresa para prestação de serviços
terceirizados, com cessão de mão de obra, de manutenção preventiva e corretiva do
sistema de refrigeração do TRT da 19ª Região, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, o edital exige inscrição da empresa
em Conselho totalmente distinto.
Porém é fato importante que a Resolução nº 068, de 24 de maio de 2019,
do Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT (EM ANEXO), define quais
profissionais Técnicos Industriais estão habilitados para elaboração e execução do
PMOC - Plano de Manutenção, Operação e Controle de sistemas de climatização de
ambiente;
RESOLVE:
Art 1º. O profissional Técnico Industrial habilitado para planejar,
elaborar, executar, coordenar, controlar, inspecionar e avaliar a execução de
manutenção de sistema refrigeração e climatização, e todos os serviços do PMOC Plano de Manutenção, Operação e Controle, relacionados é o Técnico em Refrigeração
e Ar Condicionado, Técnico em Mecânica e o Técnico em Eletromecânica.
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Ficando o exposto acima comprovado que não apenas os profissionais
inscritos no CREA como também profissionais inscritos no CFT tem qualificação em
Lei para executar os serviços, objetos desta licitação
A manutenção de tais exigências configura grave afronta aos princípios
norteadores de toda e qualquer licitação pública, dentre os quais, o princípio da
isonomia.
Portanto, além de incompatível e desproporcional a manutenção destas
exigências corrompe a isonomia e simplicidade característicos da licitação, em
contradição à orientação do Tribunal de Contas da União:
"1. A ampliação da competitividade é princípio norteador do
pregão e vem expressamente albergado no caput e no parágrafo
único do art. 4º do Decreto nº 3.555/2000. 2. As normas
disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde
que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação. (...) 15. A
característica essencial do pregão é a de ser uma modalidade
mais dinâmica e flexível para a aquisição de bens ou
contratação de serviços de interesse da administração
pública. Seus fundamentos principais são, especialmente, a
ampliação da disputa de preços entre os interessados, que
tem como conseqüência imediata a redução dos preços
contratados, bem como a alteração da ordem tradicional de
apresentação e análise dos documentos de habilitação e
propostas de preço, e a mitigação das formalidades presentes nas
demais modalidades licitatórias. (Acórdão n. 1.046/2008,
Plenário)
Portanto, demonstrada a irregularidade na manutenção da exigência de
registro da empresa e dos profissionais no CREA, o edital da presente licitação deve ser
imediatamente suspenso a fim de possibilitar a alteração de tais exigências.
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AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
O art. 50, da Lei 9784/99 que dispõe sobre os processos administrativos,
prevê claramente:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção
pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo
licitatório;
V

-

VI

-

decidam
decorram

recursos
de

reexame

administrativos;
de

ofício;

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão
ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios
oficiais;
VIII

-

importem

anulação,

revogação,

suspensão

ou

convalidação de ato administrativo.
Ocorre que, diferentemente do previsto, a decisão impugnada foi tomada
sem qualquer motivação, deixando de relatar os fatos e motivos legais que
fundamentassem sua decisão.
O princípio da motivação do ato administrativo exige do Administrador
Público especial cautela na instrução do processo, sob pena de nulidade, conforme
assevera Maria Sylvia Zanella di Pietro:
"O princípio da motivação exige que a Administração Pública
indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões.
Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não
havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se
a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os
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atos discricionários, ou se estava presente em ambas as
categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo
de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir
o controle de legalidade dos atos administrativos". (in Direito
Administrativo, 24º ed., Editora Atlas, p. 82).
Diferentemente disso, o ato administrativo impugnado, não encontra-se
devidamente motivado, em clara inobservância à Lei.
Trata-se de irregularidade do ato administrativo que deve ser
imediatamente revisto sob pena de nulidade, conforme precedentes sobre o tema:
Razões pelas quais devem conduzir à revisão do ato administrativo com a
sua imediata revisão.
Diante de todo o exposto, REQUER a imediata suspensão do processo
de forma a possibilitar a revisão dos itens supra referidos, de modo a ser excluída a
exigência contida nos itens 9.10.1 e 9.10.2, possibilitando assim a manutenção da lisura
e legalidade do certame.
Nestes termos, pede Deferimento.
Paulo Afonso/BA, 08 de dezembro de 2021
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