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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 procuradora 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 
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cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

 
§ 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 análise, sobreleva-se que para que seja alcançada a proposta mais vantajosa à Administração, imperioso superar 

algumas restrições que maculam o certame, conforme passa a demonstrar. 

 
Da Equivocada Manutenção das exigências das normas ABNT NBR 15448-1 e 15448-2 

 
A empresa hora impugnante, bem como a empresa Ekomoveis se insurgiram acerca da equivocada exigência das normas 

ABNT NBR 15448-1 e ABNT NBR 15448-2. Isto porque o objeto da presente licitação (REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS, ESCOLAS BEM COMO AS DEMAIS SECRETARIAS, 

AUTARQUIA DO MUNICÍPIO) em nada se enquadra com a descrição das normas exigidas. Colaciona-se o conteúdo das 

referidas normas para que o argumento acima não se perca de vista: 
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Muito embora tenham sido apresentados argumentos concretos que demonstrassem o descabimento da referida exigência, 

o respeitável órgão público insistiu no equívoco de manter a exigência, sob os seguintes argumentos: 

 

 

 

 

Verifica-se verdadeira anemia fundamentativa nas decisões supramencionadas, principalmente nesta última. Trata-se de 

verdadeiro exercício discricionário do órgão, uma vez que a exigência fundamenta-se tão e somente no fato de que “o 

mobiliário adquirido é novo normalmente vem embalado [...]”. Beira o absurdo o fato de um órgão público decidir quais 

documentos irá exigir, tão e somente sob o fundamento de sua livre vontade.  

 

A prática de se exigir laudos técnicos específicos sob a plena discricionariedade é expressamente vedada, tanto pela 

Constituição de 1988, quanto pela Lei 8.666/93. Primeiramente há que se constar que é sabido que os atos da Administração 

Pública poderão ocorrer sob a égide da discricionariedade, todavia, o Art. 3º, §1º, inciso I da Lei 8.666/93 delimita tal liberdade 

sob os seguintes termos: 

 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos.   
§ 1o  É vedado aos agentes públicos:  
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para 
o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da 
Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (grifo nosso). 

 

Tendo em vista o dispositivo legal supra que veda a prática restritiva dos agentes públicos frente ao caráter competitivo da 

licitação, é nítido que a exigência das normas ABNT NBR 15448-1 e ABNT NBR 15448-2 destoam da previsão legal, isto porque, 

além da já sustentada (e não rechaçada) impugnação que denotou a inexigibilidade das normas frente ao objeto do certame, 

a continuidade da referida exigência compromete o caráter competitivo do certame, uma vez que provavelmente apenas uma 

empresa apresentará as normas exigidas. 
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Por se tratar de exigência tão específica e peculiar, isto nos leva ao entendimento de que a Administração, na elaboração 

técnica do objeto do certame, possa 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, prejudicando assim a isonomia do procedimento isonômico para todos os licitantes 

indistintamente, nos termos do art. 37, caput e inciso XXI da Constituição Federal de 1988, no qual se colaciona em sua 

íntegra: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a 
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.  

 

Sobreleva-se a importância de fundamentar a exigência de qualificação técnica insurgida, o que não ocorreu das decisões que 

julgaram improcedentes as impugnações, visto ter se limitado o órgão à fazer de suas razões de decidir o simples fato de que 

“O mobiliário adiquirido é novo normalmente vem embalado”. Quando a decisão sobre a exigência de um determinado laudo 

técnico carece de motivação o preceito constitucional supra delineado é transgredido, tendo em vista a omissão quanto à 

explicação da eventual indispensabilidade das normas técnicas exigidas. 

 

Ocorre que não houve tal explicação muito provavelmente por não haver um motivo que torne a exigência técnica impugnada 

como indispensável. Pelo contrário, a norma restaria plenamente suprida com a exigência da Certidão de Conformidade 

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

 
Da Autenticação em Cartório 

 

O edital se equivoca ao exigir no campo descritivo do item 15 pela apresentação  

“TERMO DE GARANTIA DE 6 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA, E 
01 ANO NOS COMPONENTES E ACABAMENTO CROMADO, QUANDO HOUVER. AUTENTICADO EM 
CARTÓRIO DECLARAÇÃO DE REVENDA AUTORIZADA (REVENDEDOR AUTORIZADO A 
COMERCIALIZAR OS PRODUTOS DESTE FABRICANTE, BEM COMO ESTÁ APTO A PRESTAR 
ASSISTÊNCIA/MANUTENÇÃO E DAR GARANTIA CONFORME O CERTIFICADO DOS PRODUTOS 
FABRICADOS). AUTENTICADO EM CARTÓRIO [...]” 

 

É sabido que tal exigência não é obrigatória, uma vez que o Art. 32 da Lei 8.666/93 torna expresso o caráter facultativo da 

apresentação de documento autenticado em cartório, conforme se verifica em seus seguintes termos: 

 

“Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial”. 

 

Portanto, ao existir alternativas de autenticação dos documentos exigidos, é dissonante dos termos legais a imposição de 

exigência de apresentação de documentos autenticados em cartório, sob pena de desclassificação. 
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O próprio TCU possuí o entendimento de que tal medida caracteriza evidente excesso de formalismo, conforme se verifica 

do seguinte Acórdão: 

 

12. Tal previsão editalícia claramente afronta o art. 32 da Lei 8.666/93, o qual prevê que "os 
documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou 
publicação em órgão da imprensa oficial". O referido dispositivo também não permite nenhuma 
restrição temporal para que a comissão de licitação se recuse a autenticar os documentos, como 
previsto no item 6.2.1.5.1 do edital impugnado. 
13. Ainda que se entendesse haver embasamento legal para o procedimento adotado pela 
comissão de licitação, não haveria por que, em atenção ao princípio da seleção da proposta mais 
vantajosa, previsto no art. 3º da Lei 8.666/1993 e em consonância com o que prescreve o art. 
43, § 3º, da Lei 8.666/1993, não realizar a autenticação dos documentos na própria sessão de 
entrega e abertura das propostas. Conduta diversa configura formalismo exagerado que pode 
levar à restrição indevida do caráter competitivo da licitação e à seleção de proposta que não 
seja a mais vantajosa” (Acórdão 1574/2015-Plenário). (grifo nosso) 

 

Em observância ao entendimento assentado do TCU acerca da matéria, bem como tendo em vista o Art. 32, da Lei 8.666/93, 

no qual se submete o presente certame, requer-se exigibilidade de autenticação de termos, declarações e demais exigências 

técnicas e documentais habilitatórias por parte dos servidores que atuarem durante a sessão de disputa, sob pena de incorrer 

no excesso de formalismo. 

 

Do Laudo Técnico de Destinação e Reaproveitamento de Resíduos Sólidos 

 

Evidencia-se direcionamento do presente certame ao verificar que o edital impõe a seguinte exigência para os itens 21 e 24: 

 

“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”. 

 

A exigência supramencionada restringe o caráter competitivo do certame, uma vez que poucas, ou até mesmo apenas uma 

empresa licitante possua a referida documentação técnica, caracterizando Improbidade Administrativa, motivo pelo qual, da 

mesma forma em que a empresa EKOMOB se insurgiu de maneira lúcida, insurge-se o impugnante em relação à esta 

exigência, requerendo a exclusão deste Laudo, por não ser critério exigível como caráter eliminatório. 

 

Das Exigências Genéricas e Omissas 

 

Mesmo após impugnações apresentadas com o escopo de se esclarecer acerca das exigências genéricas, insistiu o órgão 

público em exigir certificados e normas obscuras, sem especificar do que se tratam. Isso ocorre nos itens 2 e 5, quando o 

edital exige o seguinte: “APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DO INMETRO”. A impugnante acredita se tratar da 

exigência do laudo ABNT NBR 13962, todavia, mesmo que se tratasse disto, razão não prospera diante de tal exigência, pelo 

menos para o item 2, uma vez que o item trata-se de “cadeira e mesa professor”, e a descrição não caracteriza “Móveis para 

escritório – Cadeiras”, conforme dispõe a norma ABNT NBR 13962.  

 

Não bastasse, os itens 4, 12, 13, 15, 16 e 18 insistem em exigir “CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO”, sendo que 
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à estes itens, aplica-se o argumento de dissonância entre o objeto e a norma exigida, conforme fundamentou-se acima. 

 

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

para que deixem de se exigir aos laudos técnicos ABNT NBR 15448-1 e ABNT NBR 15448-2, para que se passe a exigir 

Certidão de Conformidade Ambiental Municipal, exlcuindo do edital a exigência de autenticação em cartório, bem como 

excluir a exigência de Laudo Técnico de Destinação e Reaproveitamento de Resíduos Sólidos emitido por Engenheiro 

Químico Ambiental, esclarecendo e eliminando obscuridades e contradições nas normas exigidas em conformidade com o 

INMETRO, retirando a exigência da apresentação de laudos, certificados e termos apenas em nome do fabricante, para 

que passe a aceitar em nome do fabricante E/OU do licitante, retificando o edital de acordo com os termos aqui elencados, 

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, 24 de Janeiro de 2020. 

 
 

 
 
 
 
 

GRANMEYER MÓVEIS E EQUIPAMENTOSPARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP 
ADRIANA MEYER 

CPF. 027.837.009-80 
Representante/Procuradora 
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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

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

Enviado em: sexta-feira, 24 de janeiro de 2020 18:54

Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

Cc: 'Adriana Meyer | Gran Móveis'

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

Anexos: IMPUGNAÇÃO PP 88.2019 ILHOTA 1.pdf

Prezados,  
 
Encaminho anexa impugnação ao edital de PP 88/2019. 
 
 
Favor confirmar o recebimento. 

 
 

Atenciosamente, 

 
 


