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AO ILMO.(A) SR.(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS - SC 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163/2021– PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 158/2021 

 

A empresa SIEG Apoio Administrativo LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 

com sede na cidade de Curitiba, estado do Paraná, na Rua José Merhy, 1266, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 06.213.683/0001-41, por intermédio do seu representante 

infra-assinado, vêm, mui respeitosamente, apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO COM 

IMPUGNAÇÃO, frente ao Pregão Eletrônico Nº 86/2021, pelas razões de fato e de direito que a 

seguir passa a expor 

 

1- SÍNTESE FÁTICA 

Trata-se de processo licitatório iniciado pelo Município de Campos Novos, na 

modalidade Pregão Eletrônico, visando “AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL, MOBILIÁRIO ESCOLAR 

E CORRELATOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS, FUNDAÇÕES E 

AUTARQUIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS NOVOS E DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS - SC”. 

Todavia, denota-se a presença de vícios que podem vir a macular todo o processo, 

cuja prévia correção se mostra indispensável à abertura do certame e a formulação de propostas.  

Face o interesse público evidente do procedimento em voga, por sua amplitude, 

solicita-se a análise do mérito deste Esclarecimento com Impugnação pelo (a) Sr. (a) Pregoeiro 

(a), a fim de evitar prejuízos maiores para o erário público, o qual certamente será lesado caso o 

Edital permaneça nos termos atuais. Tal é o que se passa a demonstrar. 
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2- DAS RAZÕES 

Inicialmente, cumpre mencionar que o presente pleito pretende afastar do 

procedimento licitatório, exigências feitas em extrapolação ao disposto no estatuto que disciplina 

o instituto das licitações, com intuito inclusive, de evitar que ocorra restrição desnecessária do 

universo de possíveis e capacitados licitantes, obstando a BUSCA DA CONTRATAÇÃO MAIS 

VANTAJOSA para Administração Pública. 

A) DOS ITENS 27, 28, 29 E 30 

O Edital em comento visa registro de preço para aquisição de diversos itens, 

importando para o presente esclarecimento quanto aos produtos 27, 28, 29 e 30, que possuem o 

seguinte descritivo: 

27 – QUADRO DE LOUSA BRANCO, MOLDURA EM ALUMINIO reforçado – Medindo 2,50 

m X 1,25 m. Apresentar junto à proposta de preços certificado de Conformidade do 

Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), (012-06-0135) 

 

28 – QUADRO DE LOUSA BRANCO, MOLDURA EM ALUMINIO reforçado – Medindo 2,50 

m X 1,25 m. Apresentar junto à proposta de preços certificado de Conformidade do 

Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), (012-06-0135) 

 

29 – QUADRO DE LOUSA BRANCO, MOLDURA EM ALUMINIO REFORÇADO – medindo 

3,00 M X 1,52 M. QB-AL-300. Apresentar junto à proposta de preços certificado de 

Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), (012-06-0134) 

 

30 - QUADRO DE LOUSA BRANCO, MOLDURA EM ALUMINIO REFORÇADO – medindo 

3,00 M X 1,52 M. QB-AL-300. Apresentar junto à proposta de preços certificado de 

Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), (012-06-0134) 
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A.1 - DA INSTALAÇÃO DOS ITENS 

Restou omisso o edital quanto a necessidade ou não de instalação dos objetos 

descritos nos itens 27, 28, 29 e 30. 

Posto que se tratam de quadros de lousa branca, os quais acompanham kit de fácil 

instalação e são entregues montados, entendemos que não será exigida instalação dos itens 27, 

28, 29 e 30. Está correto nosso entendimento? 

 

A.2 - DA EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO ABNT 

Conforme exposto, o descritivo técnico dos itens 27, 28, 29 e 30 do edital, prevê a 

necessidade de apresentação de certificado ABNT, ocorre que tal exigência é excessiva e 

inconstitucional. 

Não existe normativo ABNT para quadros/lousas, sendo portanto inviável que se exija 

tal certificação! 

A lei confere à Administração, na fase interna do procedimento, a prerrogativa de 

fixação das condições a serem estabelecidas no instrumento convocatório, seguindo critérios de 

conveniência e oportunidade de acordo com o objeto a ser licitado, e sempre balizados pelo 

interesse público e normas cogentes. Adverte-se que essa prerrogativa não desvincula a 

obrigação da Administração em zelar pelo interesse público de forma a garantir a melhor 

utilização do erário.  

Assim, o Poder Público deve exigir a comprovação de parâmetros de qualidade em 

relação ao objeto pretendido desde que não comprometam a disputa do certame. Nesse 

sentido, observa-se que o Edital faz exigência aos licitantes acerca de certificado de 

Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). Contudo, tais exigências não estão em conformidade à Legislação Pátria. 
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Sabe-se que a Administração não pode exercer o seu poder discricionário a fim de 

estabelecer os requisitos que prejudiquem a competitividade do certame, conforme os princípios 

e dispositivos norteadores do Direito Administrativo. Em entendimento uníssono, Hely Lopes 

Meirelles, in verbis:  

A comprovação da capacidade técnico-operacional continua sendo exigível, não 

obstante o veto aposto à letra “b‟ do § 1° do art. 30. Na verdade, o dispositivo vetado 

impunha limitações a essa exigência e a sua retirada do texto legal deixou a critério 

da entidade licitante estabelecer, em cada caso, as exigências indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações, exigências, essas, que devem ser 

pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação1. 

O Tribunal de Contas da União, através do Enunciado de Decisão nº 351, assim se 

posicionou:  

A proibição de cláusulas ou condições restritivas do caráter competitivo da licitação 

não constitui óbice a que a Administração estabeleça os requisitos mínimos para 

participação no certame considerados necessários à garantia da execução do 

contrato, à segurança e perfeição da obra ou do serviço, à regularidade do 

fornecimento ou ao atendimento de qualquer outro interesse público 

(fundamentação legal, art. 3º, § 1º, inciso I, Lei 8.666/1993).  

É certo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer exigências que 

frustrem o caráter competitivo do certame, mas sim garantir ampla participação na disputa 

licitatória, possibilitando o maior número possível de concorrentes.  

Ademais, ressalto que o Edital impugnado compromete significantemente o 

orçamento público e, de forma alguma, pode ser utilizado de forma a privilegiar determinadas 

empresas em detrimento das demais.  

 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26º ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 282-283 
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Sendo assim, entende-se por necessária a republicação do presente edital para que 

sejam retiradas as exigências acerca de certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de 

Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), considerando que o rol de 

documentos solicitados compromete significantemente a disputa e direciona o certame a 

empresa pré-determinada, ainda em atenção ao que dispõe a Súmula nº 222 do Tribunal de 

Contas da União. 

3- DO DIREITO 

O artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República dispõe: 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.  

Bem como, se faz necessário assegurar o Princípio da Isonomia, que está previsto no 

art. 5º da Constituição Federal de 1988, onde prevê que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, bem como no art. 3º da Lei 8.666/93, vejamos: 

Art. 3 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.  
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Entende-se também que o fim essencial da licitação é a obtenção da proposta 

mais vantajosa para a Administração Pública e, há de se entender que o ato de exclusão de 

um concorrente acaba por contrariar tal intuito, em prol de um excessivo formalismo. 

 

4- PEDIDO 

 

A) Que o órgão esclareça que, quanto aos itens 27, 28, 29 e 30, é dispensada a 

instalação, posto que os produtos acompanham kit de instalação e são 

entregues já montados. 

B) Que o órgão esclareça que a exigência de certificação ABNT é dispensável no 

que se refere os itens 27, 28, 29 e 30, posto que inexiste norma para 

quadros/lousas. 

C) Subsidiariamente, IMPUGNA o edital quanto à exigência de certificação ABNT 

para os itens 27, 28, 29 e 30, posto que tal exigência é excessiva e compromete 

o caráter competitivo do certame. 

 

Curitiba, 29 de novembro de 2021. 

 

________________________________________________________________ 

SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME 

LILIANE FERNANDA FERREIRA 

CPF: 079.711.079-86 
 


