
 

 
 

 
 
À 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
ROD. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA,KM 02 – JD. MARCO ZERO 
MACAPÁ – AMAPÁ 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2018 
(Processo Administrativo nº 23125.037899/2018-42 
 
Prezados Senhores 
 

A empresa MOVAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – EPP, legalmente constituída, 
inscrita ano CNPJ/MF sob o nº 02.179.274/0001-15, vem tempestivamente por intermédio de seu representante legal, 
o Sr. DEJAIR SOUZA DO NASCIMENTO, CPF/MF nº 532.837.241-72, PROPOR: 
 

IMPUGNAÇÃO 
 

 Em face à exigências editalícias que comprometem o caráter competitivo no que tange à obtenção de 
um número maior de empresas participantes qualificadas para concorrer ao Lote/Grupo 03 – Móveis de aço, 
conforme argumentações a seguir: 

 

QUESTIONAMENTOS: 

1. Com relação aos itens 6.16, 6.18 e 6.19, Banco giratório e Mesa para Desenho, ao final descritivo técnico do 
Lote/Grupo 03 exige-se: 

...” Apresentar o Certificado ambiental de cadeia de Custódia FSC ou CERFLOR, comprovando a utilização de 
madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento, emitido em nome da 
empresa fabricante dos itens ofertados. 

Tendo em vista que o Pregão foi elaborado levando-se em conta as características fabris de cada produto, incluir 
os itens 6.16, 6.18 e 6.19 (Poltrona para coleta, Banco Giratório e Mesa para Desenho) em um lote que contém 
22 itens levando em conta que 19 deles são totalmente de aço, além de não fazer sentido, já que os mesmos 
poderiam constar em lotes de mesas e cadeiras, prejudica totalmente as empresa fabricantes de móveis de aço, as 
quais não possuem e nem necessitam proceder à certificação exigida FSC ou CERFLOR, pois não faz parte em 
seu ramo lidar com exigências cabíveis somente para empresas que trabalham com madeira. Portanto, em nome 
das empresas fabricantes de móveis de aço, solicitamos que seja procedido o remanejamento dos itens para outro 
lote ou considerá-los itens avulsos (sem lote), uma vez que esses produtos não são produzidos pela maioria das 
empresas fabricantes de móveis de aço, até que poderiam, caso seja extirpada a exigência do Certificado FSC 
e/ou CERFLOR.  

 2. Ao final da maioria dos itens do Lote/Grupo 03, são exigidos os seguintes documentos: 

- Comprovação a resistência da pintura a névoa salina, conforme a Norma ABNT NBR 8094:1983, avaliada 
conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 
5041:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas), ensaio realizado no mínimo 57 ciclos de 24 
horas.  

Com relação a esta exigência, ensaio semelhante (Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada) é exigido 
no mesmo Lote/Grupo para atendimento à ABNT NBR 8095:2015, com 41 ciclos de 24 horas (984 horas), ou 
seja, 1368 horas para um e 984 horas para outro. Ocorre que 1000 horas seriam mais que suficientes para o 



 

 
 

atendimento a estas normas, ou seja, deve-se exigir pelo menos 1000 horas, número igual para ambas, pois não se 
justifica exigir uma mais que a outra, até porque 1368 horas equivale a 57 dias, exigência demasiada levando-se em 
consideração que um pregão a partir de sua publicação leva 15 dias para sua realização, sendo assim, como as 
empresas poderiam se preparar para a participação? Pois seria um tempo insuficiente para fazer os ensaios. Grande 
parte das empresas fazem seus ensaios com até 1000 horas que, além de ser um tempo considerável para garantir a 
qualidade do tratamento aplicado nos corpos de prova e consequentemente no seu sistema de tratamento, está de 
acordo com a norma exigida.  

 
3. Com relação a exigência inserida ao final da maioria dos itens referente ao Lote/Grupo 03 também é exigido: 
 
Comprovação a exposição a dióxido de enxofre, conforme a Norma ABNT NBR 8096:1983, por pelo menos 25 ciclos 
de 24 horas. 
 
Como este ensaio é pouco usual, e os ensaios semelhantes exigidos já garantem a qualidade do produto ofertado, 
grande parte das empresas nem ao menos tem realizado este ensaio, sendo assim, sugerimos que para evitar um 
número mínimo de participantes, correndo o risco do status de deserto para o lote/grupo em questão,  possibilitar a 
participação de empresas com ensaios realizados de pelo menos 15 ciclos (360 horas) e não taxativamente 25 ciclos, 
já que este período (360 horas) e exigido pela maioria das instituições em suas licitações quando assim o exigem, pois 
como não é usual, dá-se tempo necessário (15 dias) para sua obtenção, obedecendo os prazos para a modalidade 
Pregão.  
 

Sendo assim, solicitamos/sugerimos as modificações, tendo em vista que as mesmas são plausíveis e 
arrazoadas, e que possuem o intuito de promover maior isonomia ao processo, aumentando o número de participante 
qualificados no referido processo, sem deixar de apresentar os documentos exigidos normalmente na forma sugerida e 
que fazem parte da rotina dos fabricantes de mobiliários de aço.  

 
 
Aparecida de Goiânia/Go, 14 de Janeiro 2.019.       

           
 
 
 
 
 
              _________________________________________ 

MOVAP IND. E COM. DE MÓVEIS EIRELI – EPP  
P.P. Dejair Souza do Nascimento 

Procurador/Representante         
 
 
 
 
 

 

 

 
 


