
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO SETOR DE LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ ESTADO SC 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2023 

 

A AIPOXS CLIMATIZACÕES & INSTALACÕES ELÉTRICAS EIRELI, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 23.329.475/0001-21, com sede na 

Avenida Porto Feliz, 538, Sala Comercial, Centro – Mondaí/ SC, CEP 89893-000, 

representada neste ato por seu representante legal, o Sr. LAIRTON CLEITON 

BERGMANN, nacionalidade brasileira, nascido em 28/03/1993, solteiro, empresário, 

CPF nº 078.091.009-55, Carteira de Identidade nº 5.362.364, órgão expedidor SSP/SC, 

residente e domiciliado na estrada Linha Barra do Laju, s/n, interior, Mondai/SC, CEP 

89893-000, VEM apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  do Pregão em epígrafe, 

com fundamento no Artigo 41, § 2º da Lei nº 8.666/1993, pelos motivos de fato e de 

direito que adiante passa a expor: 

 

DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

O Pregão em referência tem por objeto de compra 10 (dez) climatizadores evaporativos, 

com vazão de ar de no mínimo 70.000 m³/h, consumo de energia de até 2,5 Kwh, 

capacidade de ága no reservatório de 140l, abertura de parede 1570x1570, dimensão do 

climatizador (AXLXP) M 1,56X1,98X1,23, alimentação de até 220v monofásico, motor 

de no mínimo 3 cv, ruído (dB) até 75, peso de até kg 255, gabinete a prova corrosão em 

fibra, (SMC) de 12 velocidades, com painel evaporativo lateral e traseira de 200mm, 

veneziana anti chuva. Controle de temperatura e umidade. Acionamento de quadro de 

comando Touch-screen, possui controle remoto. Produto que possui Inmetro. Instalado. 

Garantia mínima de 12 meses. 

 

DOS FATOS 

 

A subscrevente tem interesse em participar do processo licitatório supramencionado. 

Ao ler o Edital verificou irregularidades quanto as condições para participação na 

licitação, no que se refere à descrição do objeto. De acordo com as especificações, 



somente dois modelos atenderiam aos quesitos apresentados, sendo eles: Modelo ROTO 

170 STANDARD e ROTO 170 CONFORT/TOUCH da fabricante ROTOPLAST. Desta 

forma, não haveria a possibilidade de concorrência de outros modelos/fabricantes, que 

tem modelos semelhantes, porém sem a exata descrição dos dois modelos acima citados. 

Para maior abrangência, algumas pequenas mudanças na descrição do objeto se fazem 

pertinentes. São elas: 

-no item “capacidade de água do reservatório de 140l”, acrescentar “até” antes da unidade 

de medida. Modelos com reservatórios menores também atenderiam à necessidade do 

local da instalação em questão, visto que se trata de um espaço intermediário para água 

(a tubulação de água fica diretamente ligada ao equipamento, enchendo o reservatório 

conforme for necessário); 

-no item “gabinete a prova corrosão em fibra (smc) de 12 velocidades”, a opção em 

alumínio também seria interessante, além de ampliar a quantidade de velocidades. 

-item “veneziana anti chuva” abrange somente a marca já citada; 

-item “acionamento de quadro de comando touch-screen” também abrange poucos 

modelos. 

 

 

Mondaí –SC, 19 de janeiro de 2023. 

 

 

______________________________ 

LAIRTON CLEITON BERGMANN 


