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IMPUGNAÇÃO PREGÃO 03/2020-SEAD

Boa tarde! 

   Prezados, segue anexo Impugnação referente ao  Pregão Eletrônico, N° 03/2020 SEAD.

Atenciosamente,
Gleiber Torres 
Sup. de Licitação 

Siga Comércio   
T: +55 (62) 3941-8562 /(62):8146-0017 whatsapp
Skype: gleiber.torres1

Gleiber Torres / Miguel Oliviera <vendasgov@solucaoempresarial.net.br>
qui 25/06/2020 13:44

Para:Comissao Permanente de Licitacao <cpl.administracao@goias.gov.br>;

 1 anexo

IMPUGNAÇÃO SEAD 03-2020.pdf;
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Processo n° 202000005011529, referente à 

impugnação proposta pela empresa SIGA 

COMERCIO E SERVIÇO EIRELI face ao 

Pregão Eletrônico nº 003/2020. 

 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

 

    

Cuida o presente, de pedido de Impugnação ao Edital da Secretaria de Estado da 

Administração feito pela empresa SIGA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, referente ao Pregão 

Eletrônico nº 003/2020, que objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de manutenção preventiva, corretiva, instalação e/ou desinstalação (remanejamento) em APARELHOS 

DE CLIMATIZAÇÃO, visando a atender às Unidades Vapt Vupts e Administrativas da Secretaria de 

Estado da Administração - SEAD. 

 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

 

   O Edital do Pregão Eletrônico n° 03/2020 estabelece as seguintes regras para a 

impugnação ao edital de licitação: 

 
“(...) 

 

6.4. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 

eletrônico, via e-mail: cpl.administracao@goias.gov.br, até três dias úteis anteriores 

à data fixada para abertura da sessão pública. 

 

(...)” 

 

   Observa-se que o prazo para impugnação é de 3 (três) dias úteis contados da data de 

realização do pregão. 

 

   Considerando que o dia 30/06/2020 (terça-feira) foi estabelecido para abertura da 

sessão e que a presente impugnação foi entregue em 25/06/2020 (quinta-feira), portanto, 

TEMPESTIVO. 
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2. DAS RAZÕES 

 

    
“Por todo o exposto, resta claro que o edital fere os preceitos acima transcritos, 

inviabilizando a sua continuidade. 

 

 

Desta forma, com escopo nos argumentos acima expendidos, requer seja dado 

provimento à presente impugnação para que seja retificado o instrumento 

convocatório em espeque, julgando procedente a presente IMPUGNAÇÃO, 

ainda, para o efeito de: 

 

1 – Alterar o descritivo e quantidades de intervenções de forma a garantir o 

cumprimento da legislação provocada no edital. 

 

(...)” 

 

 

 

3. DA RESPOSTA 
  

 

   Em relação ao questionamento apresentado, colacionamos, a seguir, a manifestação 

técnica elaborada pela Gerência de Apoio Administrativo e Logístico da Secretaria da Administração, 

responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

 

 
“Consta no anexo da correspondência eletrônica (Evento SEI n. 

000013876057), solicitação de impugnação ao edital sob a alegação de que a 

quantidade de manutenções preventivas, corretivas e remanejamentos não atendem ao 

estimado no edital. Como fundamento para a impugnação foram citados os seguintes 

diplomas: a Lei Federal n. 13.589/18 (Evento SEI nº 000013881336), a Portaria nº 

3.523/98 (Evento SEI nº 000013881568) e seus Anexos (Evento SEI nº 

000013881536), A Resolução R.E. nº. 09 - ANVISA (Evento SEI nº 000013881623) e a 

NBR nº 13.971 - Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação - 

Manutenção Programada da ABNT (não anexada por falta de cópia autorizada), 

todas normas citadas regulamente o objeto em comento.  

 

A impetrante apresentou pedido de impugnação do Edital, ora analisado na 

condição de direito de petição, atacando o seguinte ponto destacado no item 3 do 

Termo de Referência do instrumento convocatório: 3. DOS SERVIÇOS, DO 

QUANTITATIVO E DA ESTIMATIVA DE VALORES.  

 

Primeiramente, toda legislação utilizada como base na formação do autos 

está válida e traz garantias legais para sua perfeita aplicação, frisa-se, que todas as 

normas que regulamentam a matéria ora em questão, foram estudadas para depois 

serem aplicadas com o maior grau de segurança para que todos os licitantes 

participantes do certame concorram com isonomia.  
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Assim, foram realizadas consultas nas referências citadas pela licitante em 

sua peça, que apresentam recomendações para o número e quantidade mínima para a 

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de 

climatização. Das fontes citadas pelo impetrante, a única que se refere à 

periodicidade é a RE n.º 09 da ANVISA que apresenta valores recomendáveis para 

Padrões Referenciais de Qualidade do Ar interior em ambientes climatizados de uso 

público e coletivo. 

 

 É importante salientar que existem 03 (três) tipos serviços propostos no 

referido Edital e afirmamos que os serviços não sobrepõem uma às outras.   

 

As manutenções corretivas serão realizadas separadamente das 

manutenções preventivas, ou seja, dois tipos de serviços de manutenção distintos, bem 

como, também consta o terceiro serviço de remanejamento para alguns equipamentos, 

que serão executados separadamente dos serviços de manutenção corretiva e 

preventiva, que somente ocorrerá em caso de mudança e alteração de layout nas 

unidades.  

 

Ademais, a Lei n.° 13.589/18, traz explícito em seu bojo os padrões, 

valores, parâmetros, normas e procedimentos necessários à garantia da boa 

qualidade do ar interior. Deixando de abordar a periodicidade, quantidade e 

frequência que ocorrerão as manutenções. A citada lei, estabelece que a 

periodicidade será determinada face ao estudo de cada caso. 

 

Já a Resolução 09-2003 da ANVISA recomenda parâmetros de 

periodicidades para algumas manutenções. 

 

Trata-se de uma recomendação e não determinação. Ademais, nada impede 

que qualquer manutenção complementar possa ser realizada pela própria equipe da 

Administração. 

 

É sabido que o período de pandemia vivenciado tem causado constate 

queda na arrecadação, e por consequência tem afetado nas contratações, resultando 

em medidas de contenção de gastos. A especificação buscou um equilíbrio entre as 

condições do Estado e as normas aplicadas ao objeto.  

 

Por fim, cabe registrar que esta Administração respeita todos os princípios 

do Direito, bem como os princípios que regem os processos licitatórios, em especial a 

ampla participação. 

 

Importante consignar o poder discricionário da Administração Pública. 

 

Ressalta-se que não encontra-se nos autos o instrumento que concede 

poderes ou documento similar que autoriza ao impugnante representar a empresa 

neste ato. 

 

Pelo exposto, entendemos que a empresa vencedora deverá seguir a 

especificação do termo de referência, sendo que, caso seja detectada a 
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obrigatoriedade de execução de algum outro serviço, poderá ser aditado o contrato, 

em até 25%, e, se for o caso, complementado com a própria mão de obra da 

Administração.”  

 

 

4. DA DECISÃO 

 

 

   Diante dos argumentos expostos pela impugnante e com base na manifestação da área 

técnica responsável pela elaboração do Termo de Referência, INDEFIRO a impugnação interposta 

pela empresa SIGA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI. 

 

    Dessa forma, os termos e condições estabelecidos no Edital de Licitação e seus 

anexos, permanecem inalterados. 

 

 

   GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, em Goiânia, aos 29 dias do mês de junho de 2020. 

 

 

 

 
Leandro Corrêa Fernandes 

               Pregoeiro    
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RE: IMPUGNAÇÃO PREGÃO 03/2020-SEAD

 Boa tarde,

Segue anexa, resposta à impugnação impetrada.

Atenciosamente,

Leandro Corrêa Fernandes - Pregoeiro

cpl.administracao@goias.gov.br

De: Gleiber Torres / Miguel Oliviera <vendasgov@solucaoempresarial.net.br>
Enviado: quinta-feira, 25 de junho de 2020 13:37
Para: Comissao Permanente de Licitacao
Assunto: IMPUGNAÇÃO PREGÃO 03/2020-SEAD
 
Boa tarde! 

   Prezados, segue anexo Impugnação referente ao  Pregão Eletrônico, N° 03/2020 SEAD.

Atenciosamente,

Comissao Permanente de Licitacao
seg 29/06/2020 16:46

Para:Gleiber Torres / Miguel Oliviera <vendasgov@solucaoempresarial.net.br>;

 1 anexo

RESPOSTA IMPUG. - SIGA..pdf;

mailto:cpl.administracao@goias.gov.br
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