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À PREFEITURA MUNICIPAL ILHOTA/SC 

 

ÀO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

A/C SR(A) PREGOEIRO(A) 

 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2019 

 

 

GRANMEYER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ 07.199.886/0001-93, com sede na Rodovia BR 101, s/nº, Loteamento Firenze 

Business Park, Bairro Pachecos, Palhoça/SC, CEP 88.135-010, neste ato representada por sua administradora 

Adriana Meyer, brasileira, empresária, inscrita no CPF sob o nº. 027.837.009-80 e portadora do  RG nº. 

3.683.122-1, vem perante Vossas Senhorias, apresentar IMPUGNAÇÃO em face do Edital de Pregão Presencial 

nº 88/2019, pelas razões que passa a discorrer. 

 

TEMPESTIVIDADE E LEGITIMIDADE 

 

Nos termos do disposto art. 18 do Decreto 5.450/2005 e § 20 do art. 41 da Lei no 8666/93, toda e qualquer 

licitante pode impugnar o presente instrumento convocatório em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 

para abertura do certame. 

 

Portanto, considerando que o CNPJ da impugnante contempla o objeto licitado, resta demonstrada tanto a 

legitimidade, quanto a tempestividade da presente impugnação. 

 

FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO 

 

Os princípios que regem as licitações públicas vêm insculpidos no art. 37 da Constituição Federal de 1988, no 

art. 30 da Lei no 8.666/93, bem como no art. 50 do Decreto no 5.450/2005 com destaque à supremacia do 

interesse público na BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. 

 

Ao determinar a obrigatoriedade de a Administração Pública selecionar a proposta que melhor atenda às suas 

necessidades, a Lei 8.666/93, tratou de estabelecer requisitos técnicos mínimos de atendimento e também 

limitou expressamente a sua comprovação, nos seguintes termos: 

 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
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§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e 
serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas 
entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 
entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 
quantidades mínimas ou prazos máximos. 
 

No caso em questão, ressaltamos que existe uma grave CONFUSÃO no edital em relação à documentação 

técnica exigida para cada item, em que percebe-se claramente que, quando da elaboração do Termo de 

Referência e especificação de cada item, certamente se aproveitou de outros editais na parte que trata das 

normas e laudos. 

 

Da ABNT NBR 8094 / 8095 / 8096 

 

Ocorre que não existe um padrão de documentação a ser seguido, sendo exigida a apresentação de 

determinada norma para um item e para outro item semelhante, da mesma natureza, não se exige. Se exige a 

apresentação de relatório de ensaio de 300 horas para a maior parte dos itens, mas para outros itens se exige 

500 horas, 600 horas e até mesmo 1000 horas. 

 

É evidente que não existe qualquer embasamento para que sejam solicitadas tantas normas aleatoriamente, de 

modo que o edital está confuso não apenas para o licitante, mas também para qualquer membro da comissão de 

licitações que for avaliar e julgar a documentação apresentada! 

 

Acerca dos laudos exigidos conforme ABNT NBR 8094, 8095 e 8096, o edital traz a exigência de que o mesmo 

contenha um mínimo de 300 horas para a maior parte dos itens, o que é aceitável e suficiente para atestar a 

qualidade e durabilidade da pintura. Ocorre que nos demais itens em que se exige o mínimo de 500, 600 e até 

mesmo 1000 horas, é necessário que o Edital seja Revisto nestes pontos e alterado, padronizando a exigência 

em 300 horas de ensaio. 

 

Possuímos laudos de Ensaios de Resistência e Durabilidade emitidos por laboratórios reconhecidos 

(acreditados) pelo INMETRO, os quais, de acordo com a nossa racionalidade de fabricante, portanto realizados 

pela ótica de quem fabrica o bem, são perfeitamente adequados e traduzem e/ou atestam de forma segura a 

integridade e funcionalidade do produto, e estes laudos/testes, diga-se de passagem, já se encontram muito 

acima do que seria razoável e dentro de um contexto usual, levando-se em consideração o tipo de mobiliário e 

sua aplicação na vida corporativa/ambientes escolares. 

 

Exigir um mínimo de horas tão acima do necessário é característica bem peculiar e nos leva ao entendimento de 

que a Administração, na elaboração técnica do objeto do certame, deve ter obtido o auxílio de um terceiro 

externo, interessado em restringir a concorrência e munido de documentação específica, que incluiu ali normas e 

critérios que, sabidamente, apenas ele ou alguns poucos possuem. Critérios que não alteram em nada a 

qualidade do produto, mas que, sem dúvidas, são capazes de diminuir substancialmente a concorrência. 

 

Ocorre que cada empresa possui seus próprios laudos e são elas que estabelecem aos laboratórios como 

devem ser realizados os laudos e o seu tempo de teste. Ou seja, por não haver parâmetros estabelecidos em lei, 
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os laboratórios realizam os ensaios se atentando apenas à metodologia das NBRs as quais não delimitam prazo 

mínimo ou máximo de período de teste. 

À Administração CABE solicitar laudos de ensaios correspondentes às NBRs, porém, peca ao requerer e 

estabelecer tempo mínimo e resultados de exposição à câmara úmida ou névoa salina sem que haja 

determinação normativa para tanto. A ampla concorrência, resta prejudicada neste certame ao observarmos tais 

solicitações em desacordo com a legislação e com parâmetros sem embasamento legal. 

 

Tais ensaios demandam altos custos para as empresas e, sob a consideração de que não há parâmetros legais 

que delimitam o tempo mínimo e máximo dos ensaios de exposição, gramatura, densidade e/ou flexibilidade, não 

há lógica para tal ocorrência. 

 

Por exemplo, um fabricante que realiza teste de 1500 horas não obriga os outros fornecedores a realizar o 

mesmo, senão em virtude de lei, o que nesse caso, mais uma vez, salientamos que não existe. Muito 

provavelmente apenas uma ou no máximo duas empresas possuem tal laudo, não pela qualidade, mas pela 

iniciativa de ter realizado esse ensaio com esse número de horas e ofertá-lo em licitações públicas sem o devido 

amparo legal. 

 

A apresentação de laudo de ensaio de acordo com as NBRs é suficiente para configurar que a amostra de chapa 

utilizada na fabricação do produto foi submetida aos ensaios e enquadra-se dentro do pretendido pela norma. 

 

Para breve ilustração acerca dos laudos de câmara úmida e névoa salina, a empresa Petrobrás S.A, em 

algumas de suas licitações para aquisição de materiais em aço para aplicação nas plataformas marítimas (ou 

seja, aquelas instaladas em alto mar, sobre a frequente exposição à umidade e contato com a água e salinidade) 

solicita os laudos mencionados com variáveis de até 1200 (mil e duzentas) horas, nada superior a isso.  

 

Ainda, faz-se necessário saber a real aplicação do objeto e suas condições de uso, visto que, em temperaturas 

ambientes e níveis regulares de umidade relativa do ar, considera-se que 300 (trezentas) horas de ensaios 

técnicos são suficientes para garantir a durabilidade e qualidade da pintura do produto requerido. 

 

Neste sentido, necessita-se que essa Administração, nos termos do edital, esclareça se o local de instalação do 

objeto possui umidade excessiva, encontra-se alagado ou encharcado, para justificar a solicitação desses 

laudos. Caso se enquadre em algum desses quesitos, resta-nos alertar sobre a inadequação de armazenamento 

de documentos e equipamentos neste ambiente. 

 

Da exigência de Laudos sem Especificação 

 

Alguns itens do edital mencionam em sua especificação a necessidade de o licitante apresentar na proposta 

“laudo ou relatório emitido por organismo acreditado pelo Inmetro”, mas não especifica a que laudo se refere 

 

Esta situação pode ser constatada nos itens 1 e 17. Neste caso, necessário que se esclareça a norma que está 

sendo exigida para estes itens, sob pena de incorrer em omissão e obscuridade no edital. 

 

Certificado de Conformidade e/ou Relatório de Ensaio 
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Alguns itens do edital mencionam a necessidade de se apresentar Certificado de Conformidade do Produto 

ofertado. Em outros itens, fica evidente a possibilidade de se apresentar Certificado de Conformidade OU 

Relatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo Inmetro, referente à norma específica de cada Item. 

 

Neste caso, necessário esclarecer se será aceito Tanto o Certificado de Conformidade, Quanto o Relatório de 

Ensaio, como é o caso dos itens 21, 22, 23 e 24. 

 

Ressaltamos que o relatório de ensaio atesta a conformidade do item com cada norma específica, sendo emitido 

por laboratório acreditado pelo Inmetro, o que garante a qualidade do produto e certamente aumenta a 

competitividade, o que necessariamente resulta em melhores condições de contratação para a Administração. 

 

 

Da Declaração de Garantia e de Revenda Autorizada 

 

A maior parte dos itens do edital menciona a necessidade de o licitante apresentar Declaração de Garantia e de 

Revenda Autorizada assinada pelo fabricante do mobiliário. Ressaltamos que novamente o edital é confuso ao 

exigir em alguns pontos o reconhecimento de firma do “fabricante” e em outros pontos é omisso (caso em que se 

dispensa o reconhecimento). 

 

Para que não ocorram dúvidas no julgador no momento da licitação e, levando-se em consideração a Lei 

13.726/2018, que desburocratizou e simplificou os atos administrativos do Poder Público, necessário padronizar 

esta exigência RETIRANDO do edital a exigência de Reconhecimento de Firma em tal documento. 

 

Caso seja necessário, o Pregoeiro e sua comissão poderão realizar diligências diretamente junto ao fabricante 

no sentido de esclarecer quaisquer dúvidas e/ou questionamentos. 

 

 

Da ABNT NBR 15448-1 e 15448-2 

 

Alguns itens mencionam de maneira superficial as normas ABNT NBR 15448-1 e 15448-2. 
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Necessário se destacar que tais normas dizem respeito à EMBALAGENS PLÁSTICAS, ou seja, NÃO SE 

APLICAM ao objeto desta licitação. Motivo pelo qual se faz necessária a exclusão desta exigência no Edital de 

PP 088/2019. 

 

Do Laudo Técnico por Engenheiro Químico Ambiental 

 

O Item 24 traz a exigência de se apresentar “laudo técnico com escopo de gerenciamento, destinação e 

reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados pelo fabricante do mobiliário, emitido por engenheiro químico 

ambiental”. 

 

Ora, dificilmente algum licitante será capaz de atender à esta exigência. Este documento trata-se de algo 

específico que foge à rotina empresarial/industrial. Caso a Administração esteja realmente preocupada com o 

Meio Ambiente, entendemos ser mais razoável e adequado solicitar que seja apresentada a Certidão de 

Conformidade Ambiental Municipal do Licitante ou do Fabricante do Mobiliário no lugar do documento exigido. 

 

Assim, necessária a Revisão e Alteração do Edital SUBSTITUINDO referido Laudo Técnico pela Certidão de 

Conformidade Ambiental Municipal em nome do Licitante ou do Fabricante do Mobiliário. 

 

 

Neste sentido, a suspensão do processo licitatório se faz necessária, para que referido Edital seja REVISTO E 

REFORMADO, tornando mais claro, razoável e objetivo em relação à documentação exigida, 

padronizando as exigências para itens similares, realizando os devidos esclarecimentos e alterações 

conforme apontados nesta Impugnação, por tratar-se de medida JUSTA e NECESSÁRIA, assegurando-se 

assim, o caráter competitivo, a lisura e legalidade do certame. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

Palhoça/SC, 04 de Dezembro de 2019. 

 

GRANMEYER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 

CNPJ 07.199.886/0001-93 
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Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 148203058858689
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;
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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: Rebeca Souza | Gran Móveis <rebeca@granmoveis.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 19:22

Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

Cc: 'Adriana Meyer | Gran Móveis'

Assunto: IMPUGNAÇÃO EDITAL PP 88/2019 - GRANMEYER X PREF. ILHOTA

Anexos: CONTRATO SOCIAL - 4º ALTERAÇÃO AUTENTICADA 12.09.2019.pdf; 

IMPUGNAÇÃO EDITAL 88.2019.pdf

Prezados, 
 
Encaminho Impugnação ao Edital de PP 88/2019. 
 
Aguardamos deferimento. 
 
Favor confirmar o recebimento. 

 
 

Atenciosamente, 

 
 


