
 

 

 
Ilustríssimo Senhor, Pregoeiro da Comissão de Licitação, da  Prefeitura Municipal de Ilhota 
Ao Sr. Pregoeiro e equipe. 
 
Ref.: PROCESSO Nº 526/2019 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 088/2019 – MUL 
Sistema de Registro de Preços 

 
OBJETO:  

DO OBJETO – REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA OS CENTROS 

DE EDUCAÇÃO INFANTIS, ESCOLAS BEM COMO AS DEMAIS SECRETARIAS, AUTARQUIA DO MUNICÍPIO, 

conforme anexo I do edital. 

Ekomob Comercio Eireli EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº  

15.825.521/0001-55, com sede na Rua Francisco João Tobias, 100, telefone: (47) 3398-2820 na cidade de 

Navegantes, estado de Santa Catarina, por seu representante legal infra assinado, Sr. Ednelson Booz cpf.: 

006.825.419-90 vem, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de 

Vossa Senhoria  a fim de 

 

I M P U G N A R  

 

Os termos do Edital em referência, que adiante especifica, o que faz na conformidade seguinte: 

 

I – DOS FATOS 

 

A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada, adquiriu o respectivo 
Edital. 
 

Ao verificar as condições para participação notou-se que o edital apresenta algumas inconsistências 

quanta a documentação exigida dentro do descritivo dos itens; 

Vejamos: 

Para os itens 21/22/23 está solicitando a apresentação de “RELATÓRIO DE ENSAIO. CORROSÃO POR 

EXPOSIÇÃO A DIÓXIDO DE ENXOFRE, COM TESTES DE NO MÍNIMO 300 HORAS OU 25 CICLOS DE 

24HORAS. METODOLOGIA DE ENSAIOS SEGUNDO A NORMA: KESTERNICH, EMITIDO POR 

LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO. ”   

 

 

 



 

 

 

Notasse que nos mesmos itens solicita também a apresentação “CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 

NORMA ABNT 13961:2010. ARMÁRIOS E GAVETEIROS, EMITIDO PELA ABNT OU ORGANISMO 

CERTIFICADOR ACREDITADO PELO INMETRO, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO. “ 

O que fica claro aqui é a incompatibilidade entre os documentos solicitados, pois a referida norma da 

ABNT 13961:2010 não contempla este tipo de ensaio “CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A DIÓXIDO DE 

ENXOFRE “ em seu escopo de testes, por tanto este teste não se aplica a esta norma. 

 

Vejamos Também  

Também no item 6.4.4 – Laudo técnico com escopo de gerenciamento, destinação e reaproveitamento dos 
resíduos sólidos gerados pelo fabricante do mobiliário, emitido por engenheiro químico ambiental, em 
nome do fabricante do mobiliário. 
 
Este documento assim como os laudos solicitados neste certame, expressam claro direcionamento do 

produto a determinado fabricante. 

 Vejamos que a alegação da secretaria solicitante em resposta a impugnação da empresa Granmeyer 

Móveis e equipamentos para escritório LTDA de que, “ Mantemos o laudo pois tratasse que o fabricante 

reaproveita e destina corretamente seus resíduos sólidos e líquidos produzidos na fabricação dos 

moveis” , não cabe pois é sabido da administração que para empresa operar como fabricante é necessário 

ter a licença de operação ambiental emitida por órgão competente do municípios da sede do fabricante 

ou do órgão competente estadual, conforme o porte da empresa. 

É sabido também que para e emissão da tal licença de operação ambiental, as devidas comprovações 

referentes a reaproveitamento e destinação dos resíduos sólidos e líquidos, já são obrigatórias não sendo 

exigido para tanto que a comprovação seja através de “– Laudo técnico, emitido por engenheiro químico 

ambiental” 

Se o órgão competente para emissão de tal Licenças, que digamos de passagem talvez seja a mais 

importante das licenças para operação, ão exige este laudo, porque a administração solicita este “Laudo 

técnico,  

Vejamos Também  

O edital exige a apresentação da ABNT  15448-1 e 15448-2  

Esta parte da ABNT 15448-1 define os termos técnicos referentes a embalagens plásticas degradáveis e/ou de fontes 

renováveis.  

 



 

 

Esta Norma ABNT 154482 especifica os requisitos e os métodos de ensaio para determinar a compostabilidade de 

embalagens plásticas, visando a revalorização de resíduos pós-consumo, por meio de apontamento das 

características de biodegradação aeróbica seguida da desintegração e impacto no processo de compostagem. 

Aqui se percebe um grande equívoco pois na sua grande maioria o objeto solicitado neste edital não é 

entregue embalado e sim montado no local de uso pelo solicitante, ou digamos que mesmo que fosse 

embalado, algumas empresas usam embalagens de papelão, e claramente a norma se refere a embalagem 

plástica, de qualquer forma o objeto  na sua imensa maioria é entregue e montado no local de uso sem a 

necessidade de embalar,  não bastasse o próprio edital não exigem que seja embalado  

Para tanto não se faz necessário tal exigência. 

 

De acordo Art. 3, § 1 da Lei de Licitações - Lei 8666/93, é vedado a perda da economia: 

 

Art. 3o. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a 

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração... 

Nesse sentido, nossa jurisprudência: 

“Visa à concorrência a fazer com que o maior número de licitantes se habilitem, para o objetivo de 
facilitar aos órgãos públicos a obtenção de coisas e serviços mais convenientes aos seus interesses. Em 
razão desse escopo, exigências demasiadas e rigorosismos inconsentâneos com a boa exegese da lei 
devem ser arredados. Não deve haver nos trabalhos nenhum rigorosismo e na primeira fase da 
habilitação deve ser de absoluta singeleza o procedimento licitatório”. (TJRGS – RDP 14, pág. 240) 

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que: 

“O procedimento licitatório há de ser o mais abrangente possível, a fim de possibilitar o maior número 
possível de concorrentes, tudo a possibilitar a escolha da proposta mais vantajosa. Não deve ser 
afastado candidato do certame licitatório por meros detalhes formais. No particular, o ato 
administrativo deve ser vinculado ao princípio da razoabilidade, afastando-se de produzir efeitos sem 
caráter substancial”. (STJ. MS n° 5631/DF. DJU 17 ago. 1998. p. 00007). 

 

II – DO PEDIDO 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito para: 
 

Que se exclua e exigência de qualquer documento ou laudo que não seja uma exigência legal para a 

comercialização do objeto, e que direcione o produto de determinado fabricante, e que impossibilite o 

maior número de concorrentes.  

 

 



 

 

Segue uma cópia deste para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina    

Nestes Termos 

P. Deferimento 

Itajaí, 07 de janeiro de 2020. 

 

 
____________________________ 

Ednelson Booz / Procurador 
Cpf 006.825.419-90 
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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: licitacao1@ilhota.sc.gov.br
Enviado em: quarta-feira, 8 de janeiro de 2020 15:42
Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br
Assunto: ENC: pedido de impugnaçãod e edital 88/2019
Anexos: impugnação pr88.pdf

 
 

De: Ekomob Móveis [mailto:ekomobmoveis@hotmail.com]  
Enviada em: terça-feira, 7 de janeiro de 2020 17:00 
Para: licitacao1@ilhota.sc.gov.br 
Assunto: pedido de impugnaçãod e edital 88/2019 
 
Boa tarde 
 
Segue em anexo pedido de impugnação de edital 88/2019 
 
Ekomob Comercio LTDA 
Rua: Francisco Jo??o Tobias, 100 - Escalvado - Navegantes - SC 
(47) 3398-2820  


