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PROCESSO Nº: 23125.037899/2018-42 

IMPUGNAÇÃO: MOVAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – EPP 

 

O Pregoeiro da Universidade Federal do Amapá vem, 

respeitosamente responder ao pedido de impugnação interposto pela empresa MOVAP 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – EPP, conforme o seguinte. 

 

I - DOS FATOS 

 

 Trata-se de pedido de Impugnação ao Edital, interposto pela empresa 

MOVAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – EPP contra dispositivos do 

Edital do Pregão Eletrônico nº. 027/2018, postulando possíveis alterações no Anexo II - 

caderno de especificações técnicas, do Edital.  

 Salienta-se que a Licitação tem por objeto o Registro de Preços para 

Aquisição de mobiliários em geral, conforme descrição constante nos anexos I e II do 

Edital.  

Em síntese, apresenta as seguintes alegações: 

   1- Discorre ser impertinente agrupar os itens 6.16, 6.18 e 6.19 (Poltrona 

para coleta, Banco Giratório e Mesa para Desenho) em um lote onde a maioria dos 22 

itens (19 ao todo) são de fabricação em aço, e que a exigência da certificação FSC ou 

CERFLOR acarretaria prejuízos à competitividade no certame às empresas 

fabricantes/revendedoras de móveis de aço. 

     

   2- Alude ser desarrazoado para fins de comprovação a resistência da 

pintura a névoa salina, conforme a Norma ABNT NBR 8094:1983, avaliada conforme a 

ABNT NBR ISO 4628-3:2015 ensaios realizados com no mínimo 57 ciclos de 24 horas, 

defendendo que 1.000 horas já seriam mais que suficientes para o atendimento a estas 

normas. 

   3- Alude, mais uma vez, ser desarrazoado para fins de comprovação, o 

tempo de exposição nos ensaios de pelo menos 25 ciclos de 24 horas, desta vez relativa 

a exposição ao dióxido de enxofre, conforme a Norma ABNT NBR 8096:1983. 
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II – DA MANIFESTAÇÃO DO PREGOEIRO 

 

A administração, utilizando-se do princípio da discricionariedade na 

elaboração do edital e na definição dos requisitos de habilitação, seguiu rigorosamente 

os requisitos legais pertinentes ao tema. 

Conforme Acórdão recente do Tribunal de Contas da União (Acórdão TCU 

Nº.1244/2018 – Plenário) seria legítima a exigência de certificação, comprovando que o 

objeto licitado está em conformidade com norma da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) , de forma a garantir a qualidade e o desempenho dos produtos a 

serem adquiridos pela Administração, desde que tal exigência esteja devidamente 

justificada nos autos do procedimento administrativo (Acórdão 1.225/2014-TCU-

Plenário, rel. Aroldo Cedraz) 

A exigência, para fins de qualificação técnica, de apresentação de laudos ou 

certificados que demonstrem conformidade de produtos às normas da ABNT deve ser 

acompanhada de justificativa plausível e fundamentada em parecer técnico no bojo do 

processo administrativo (Acórdão 861/2013-TCU-Plenário, rel. Ana Arraes). 

Em face do exposto e considerando a jurisprudência daquela Corte de 

Contas, faz-se alusão à justificativa presente no Termo de Referência (Anexo I), 

especificamente no item 2.5. “Da necessidade de documentos que comprovem a 

qualidade do produto”, para informar que a administração apresentou justificativa 

plausível para a exigência de certificados que comprovem a qualidade dos itens a serem 

licitados, medica assecuratória necessária à legalidade da exigência e à finalidade da 

contratação, tendo em vista a reconhecida existência de produtos de duvidosa qualidade 

no mercado, principalmente quando se trata de uma licitação cujo critério é o menor 

preço. 

Portanto, com relação à exigência das certificações ABNT, o Edital 

permanecerá com a mesma redação original. 

No entanto, resolvo acolher a alegação sobre a impertinência em se exigir, 

especificamente com relação aos licitantes que optarem em participar do grupo 03, da 

apresentação, junto à proposta, da certificação FSC ou CERFLOR, anuindo que tal 

exigência acarretaria prejuízos à competitividade no certame às empresas 

fabricantes/revendedoras de móveis de aço. 
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III – DA DECISÃO 

 

Nesse sentido, por tudo exposto, em atendimento ao princípio da 

competitividade e da razoabilidade, especificamente para o grupo 03, será suprimida a 

exigência da certificação FSC ou CERFLOR no rol de documentos a serem 

apresentados junto à proposta, permanecendo inalterados os demais itens. 

   

 

Macapá, 15 de janeiro de 2019. 

 

Luiz Otávio Pereira do Carmo Jr. 
Pregoeiro da UNIFAP 
Portaria nº. 2226/2018 


