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solicitação de impugnação: PREGÃO ELETRÔNlco N" 02/20'19

llf"1'i:'Sá;,+*l+'ri3'fótL. .*r*.ro ,o*o o FoRNEcrMENro E rNsraLAçÃo oE DrvrsÓRrAs

õãi",ú"É. ôôie uôvEls' cNPJ 08 27s 187i0001-1ô

IUPUGNAçAO

Fator Fatol Exigência exorbitante d€ documêntos de. qualiÍicação tácnica em

descumprimênto ao prêceito;iiã";; "tti;;30' § 1"' lc/c àrtigo ao' inciso ll' da Lei

no 8.666/93.

SolLcttaÇão do edital
iâo'tã,rnJ"o" neNT NBR 14020 e 14024 (rótulo ecotógico) comprovando que os produtos

cotados po§suem menoÍ impacto ambiental;
q-iã-óá,1iii""çao emrtida pela AssociaÉo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) atestando que

aidlvisórias oÍártadas estão de acordo com a NBR 15141:2008'

ôi""rãçao' à. 
""rtiticados 

de conformidade deverão ser emitidos em nome do Fabricante'

Ao exigir determinada certificaÉo, o agente publico excluiu do certame' empresas que nao

cumpram os requisitos para a obtençáo de certificação, mas que, apesar disso' possam se

encontraremperfeitascondiçôesdeexecutarSatisfatoriamenteoobjetolicitadoPorsetÍatarde
certiftcados não obrigatório, tais exigências não se atem na qualidade, durabilidade, resistência e

custo beneÍicio do material solicitado Traia-se de que a ausência da certificação náo significa

rnexistência de requisitos de habilitação. Uma empresa pode preencher todos os requisitos -para
obtenÇão da certificação" mas nunca ter tido interesse em formalizar esse resultado Exigir

peremptoriamênte a certificação como requisito de habilitaçâo equivaleria a tornar compulsória urna

alternativa meramente facultativa: nenhuma lei condiciona o exercício de alguma atividade à

obtenção do Certificado Portanto, obtém a certificação quem o desejar (e se preencher os

requisrtos, é óbv o)

Em outras palavras, o essencial não é a certiÍcação formal mas o preenchimento dos requisitos

necessários à satisfação do interesse publico. Se o sujeito preenche os requisitos, mas náo dispôe

da certificação, não pode ser impedido de participar do certame, visto que no edital esta solicitando

^ pata a habilitação da empresa, a licença de operaçâo, a qual é concedida pelo órgão ambiental
responsável, com isso já demonstra a responsabilidade ambiental da empresa fabricante do
mobiliário.

A administração ao tealizat pÍocedimentos licitatórios, deve exigir, portanto, documentos que não
ultrapassem os limites da razoabilidade, além de não ser permitido o estabelecimento de cláusulas
desnecessárias e restritivas ao caráter competitivo. Logo os documentos que podem ser exigidos
quanto à qualificação técnica, qualiÍicaçáo econômico-financeira, regularidade fiscal, estão adstritos
àqueles previstos nos artigos 27 â 31 da Lei 8.666/'1993.
Oesta forma, deveria a Unidade ter se restringido apênas ao necessário para o cumprimento do objelo
lcitado, sobretudo por se trâtar de pregão. A exigência de quàlificação técnica exoíbitânte restringe a

participação de um maioÍ número de empresas no procedimento licitatório, prejudicando a obtenção de
melhores propostas para a administração, o que fere o artigo 3e, § 1,o, lc/c ârtigo 30, inciso ll, da Lei ne

8 666/93.
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Contudo para uma melhor avaliação dos produtos a serem

solicitar que seja apresentado amostras do produto parâ a

ser comprado.

adquiridos, o órgão comprador *o@
coníirmaçáo da qualidade do matêrial a

Conclusão

Solicitamos que sejam reliradas as seguinte exigência do edital:

424. Certificado ABNT NBR 14020 e 14024 (rótulo ecológico) comprovando que os produtos
cotados possuem menor impacto ambiental;
4 2 5. CetlÍicaçào emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) atestando que
as divisórias ofertadas estão de acordo com a NBR 15141;2008.
observaçâor os certificados de conformidade deverão ser emitidos em nome do Fabricante

Vemos que estas exigências abusivas do edital quando retiradas náo traÍão prejuizo a
qualidade durabilidade e custo beneficio dos produtos solicitados, devido a isso tais
exigências devem ser retiradas do edital para que as mesmas náo se tornem fato
impeditivo para a participação de empresas idôneas neste certame.O editaltambém solicita
a apresentaçáo do certificado FSC 100% em nome da empresa fabricante, exigência esta
que também assegurâ o compromisso e responsabilidade ambiental, bem como esta
solicitando a licença de operaÉo da empresa a qual e emitido por órgáo ambiental
responsável, com isso torna-se desnecêssária a solicitação do Íotulo ecológico.

§ 10 É vedado eos agentes públicos:

l- admitir, prever, incluir ou tolgrar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condiçóes que comprometam,
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e
estabeleçam preferências ou distinções em Âzáo da
naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de
quâlquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para
o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos ss
5" a 12 deste artigo e no art. 3" da Lei no 0.248, de 23 de
outubro de 1 991.(grifonosso)

Com isso solicitamos a coÍreção do referido edital e sua republicação.

Araucária/PR. 12 de âbrit de 2019.
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