
 

 
 

COMUNICADO I 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2021 – SEBRAE/RN – CPL 

 

Resposta à Impugnação apresentada pela empresa LEANDRO ALLAN CARVALHO DE 

OLIVEIRA GOMES (ARCON RN REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS) – 

CNPJ: 26.634.430/0001-59. 

 

Trata-se de impugnação ao EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021, que tem como 

objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva do sistema de ar-condicionado, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de 

reposição, nas instalações da sede do SEBRAE/RN, contratados, sob demanda, conforme 

necessidade da instituição. Preliminarmente, o apelo é tempestivo. Cabe ao Pregoeiro, auxiliado 

pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência, decidir sobre a petição. 

 

DA ANÁLISE PELO PREGOEIRO 

 

Em síntese, a Impetrante insurge-se contra a exigência constante nos itens abaixo do Edital: 

 

“8.3.3 - Comprovação da capacidade técnico-profissional feita por meio da apresentação 

de certidão de acervo técnico emitida pelo sistema CREA/CONFEA ou por atestado de 

capacidade emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, desde que 

devidamente visado pelo CREA e acompanhado da respectiva ART - Anotações de 

Responsabilidade Técnica dos profissionais integrantes de seu quadro técnico permanente 

ou de profissionais indicados pela empresa licitante e que guardem vínculo com ela; e 

 

8.3.4 - Comprovação de vínculo entre a licitante e o(s) profissional(is) indicado(s) para a 

execução dos serviços objeto da licitação, comprovado por meio de CONTRATO firmado 

entre a licitante e o profissional, bem como pela apresentação de certidão emitida pelo 

sistema CREA/CONFEA, indicando o profissional como pertencente ao quadro de 

responsáveis técnicos da licitante”. 

 

Considerando tratar-se de exigência eminentemente técnica a impugnação foi submetida a equipe 

responsável pela elaboração do Termo de Referência que assim posicionou-se: 

 

DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

“Trata-se de Pedido de impugnação ao Edital encaminhado pela empresa LEANDRO 

ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES, sobre aceitação do CFT ou CREA, com 

vistas a aumentar a competitividade do certame. A Resolução CONFEA n° 218, de 29 de 

junho de 1973, ainda em vigor, estabelece que são de competência de Engenheiro 

Mecânico as atividades de "execução de instalação, montagem e reparo, operação e 

manutenção de equipamento e instalação de Sistemas de refrigeração e de ar-

condicionado" (art. 1o c/c art. 12). Art. 12 - Compete ao ENGENHEIRO MECÂNICO ou 

ao ENGENHEIRO MECÂNICO E DE AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO 

MECÂNICO E DE ARMAMENTO ou ao ENGENHEIRO DE AUTOMÓVEIS ou ao 

ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE MECÂNICA: I - o desempenho das 

atividades 01 a 18 do artigo 1o desta Resolução, referentes a processos mecânicos, 

máquinas em geral; instalações industriais e mecânicas; equipamentos mecânicos e 



eletromecânicos; veículos automotores; sistemas de produção de transmissão e de 

utilização do calor; sistemas de refrigeração e de ar condicionado; seus serviços afins e 

correlatos.  

 

A Resolução CFT n° 068, de 24 de maio de 2019, que define quais os profissionais 

Técnicos Industriais estão habilitados para elaboração e execução do PMOC - Plano de 

Manutenção, Operação e Controle de sistemas de climatização de ambiente. 

 

(...) 

 

Assim estabeleceu: Art. 1º. O profissional Técnico Industrial habilitado para planejar, 

elaborar, executar, coordenar, controlar, inspecionar e avaliar a execução de manutenção 

de sistema de 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. Art. 2º. O PMOC - 

Plano de Manutenção, Operação e Controle será registrado pelo profissional por meio do 

TRT - Termo de Responsabilidade Técnica. 

 

O Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) conforme a Lei 13.639, aonde cada 

empresa deverá ter registro conforme seu profissional, sendo que para a execução deste 

serviço pode ser tanto um profissional do nível técnico e tanto do nível superior conforme 

a LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018 foi vetado Art. 1o § 2o, sendo apenas 

necessário acrescentar neste item o conselho federal dos técnicos industriais (CFT). Leis 

sancionadas no dia 20 de setembro de 2018, os técnicos industriais de nível médio deixam 

o Sistema Confea/Crea. A partir desta data, eles serão regidos pelo Conselho Federal dos 

Técnicos Industriais (CFT), criado em março pela Lei 13.639, constituído oficialmente em 

22 de junho de 2018 quando da realização de eleição e posse de sua diretoria. LEI Nº 

13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018 foi vetado Art. 1o § 2o, foi vetado que apenas o 

engenheiro mecânico seja o único responsável pela elaboração do PMOC, e sim qualquer 

profissional habilitado do nível técnico e nível superior, devido isso qualquer profissional 

habilitado poderá ser responsável pelo contrato tanto do nível médio (técnico industrial) e 

nível superior.  

 

Do pedido: 

 

Requer que o edital seja plenamente retificado, incluindo os técnicos industriais de nível 

médio inscritos no CFT. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: e 

demais eventualmente omitidos, em atenção aos princípios da isonomia, da legalidade e da 

ampla concorrência. Requer ainda que no teor do edital seja incluído o Conselho Federal 

dos Técnicos Industriais CFT como órgão de fiscalização profissional, assim como o 

Termo de Responsabilidade Técnica TRT, conforme o caso e onde couber, de forma a que 

o texto indique a contemplação destes profissionais (Técnicos Industriais) garantindo-lhes 

a participação no certame. Argui o Impugnante que não seria apenas o Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia (CREA) a entidade profissional competente para inscrição 

dos profissionais capacitados para execução do objeto desta licitação, mas, que a atividade 

objeto do edital também é extensiva a outros profissionais, tais como os técnicos 

industriais, por exemplo, Técnico em Mecânica inscritos no CFT, a nível nacional OS 

DIREITOS DOS TECNICOS INDUSTRIAIS ESTÃO DE ACORDO COM O DECRETO 

No 90.922, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1985. LEI CONFEA nº 5.524, de 5 de novembro 

de 1968 Resolução CONFEA Nº 1057 DE 31/07/2014 LEI Nº 13.639, de 26 de março de 

2018 DELIBERAÇÃO CFT 016 DE 18/01/2019. Para tal comprovação fica o site do 

conselho para consulta http://www.cft.org.br”. 

 

 

 

 



 

RESPOSTA: 

 

A Lei Federal n° 13.589, de 4 de janeiro de 2018 em seu Art. 1° determinou que “todos os edifícios 

de uso público e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem 

dispor de um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC dos respectivos sistemas de 

climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes.” 

 

A referida Lei Federal corrobora a Portaria nº 3.523, de 28 de agosto de 1998, que em Artigo 6°, 

definiu o PMOC como um conjunto de medidas ou providências a serem tomadas pelos 

proprietários, locatários e prepostos, responsáveis por sistemas de climatização devendo conter 

“a descrição das atividades a serem desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, as 

recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de emergência, para 

garantia de segurança do sistema de climatização e outros de interesse, conforme especificações 

contidas no Anexo I da Portaria e NBR 13971/97 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT.” Ainda é importante destacar que o PMOC se caracteriza por ser um planejamento que 

necessita de conhecimento técnico especializado. Neste contexto, Conselhos de Classe, como 

CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) e CFT (Conselho Federal dos Técnicos 

Industriais) têm regulado a responsabilidade pela elaboração e execução do PMOC. 

 

Assim, profissionais de nível superior com habilitação na área de climatização e exaustão 

(engenharia mecânica ou equivalente), bem como técnicos industriais são profissionais habilitados 

por essa responsabilidade. 

 

A Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de 

Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências, em seu Art. 7°, 

determina que as atividades e atribuições dos profissionais de engenharia consiste, dentre outras, 

em elaboração de estudos, planejamentos, projetos, análises, pareceres, vistorias, perícias, 

fiscalização de obras e serviços técnicos. 

 

A Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades das diferentes 

modalidades profissionais da Engenharia, define ainda como atividades de supervisão, 

coordenação, orientação técnica, estudo de viabilidade técnico-econômica, operação e 

manutenção de equipamento e instalação, dentre outras, a serem desenvolvidas por 

engenheiro. 

 

A Resolução CFT n° 068, de 24 de maio de 2019, define em seu Art.1° que o profissional 

Técnico Industrial é habilitado para planejar, elaborar, executar, coordenar, controlar, 

inspecionar e avaliar a execução de manutenção de sistema de 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. 

 

Dessa forma, observamos que os engenheiros, até porque são profissionais de nível superior, 

desenvolvem atividades muito mais abrangentes do que os técnicos industriais, não se 

limitando somente às atividades inerentes ao PMOC.  

 

Neste contexto, é imperioso esclarecer que o objeto do Pregão Presencial nº 12/2021 se caracteriza 

por ter uma complexidade que vai além da responsabilidade pelo PMOC devendo o responsável 

técnico do contrato, além planejar, elaborar, executar, coordenar, controlar, inspecionar e avaliar a 

execução de manutenção de sistema de refrigeração e climatização execução e todos os serviços do 

Plano de Manutenção, Operação e Controle, deverá também ser responsável, como por exemplo, 

pelas inspeções e vistorias com respectiva emissão de parecer técnico das condições estrutural ou 

operacional em elementos que compõem o sistema de refrigeração e climatização. 

 

 



 

Assim, em conformidade com o Termo de Referência, entendemos que a exigência na qualificação 

técnica de profissional de nível superior com habilitação na área de climatização está de acordo 

com o escopo do objeto, para o qual requer atuações técnicas que são inerentes à categoria de 

engenheiro e que não estão abrangidas pela a Resolução CFT n° 068, de 24 de maio de 2019. 

 

Dessa forma, consideramos improcedente o pedido de impugnação da empresa LEANDRO 

ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES.  

 

Este comunicado será divulgado via Internet no site do SEBRAE/RN, endereço 

www.rn.sebrae.com.br, no link Licitações e Editais. 

 

Natal, 05/11/2021 

 

Atenciosamente, 

Comissão de Licitação - CPL - SEBRAE/RN 
 

 

 

 

 


