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Município de Abelardo Luz - SC 
Setor de Licitações 
 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0123/2022 
 
 

LUIS CÉSAR REIS - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob 
o nº 93.920.361/0001-37, localizada na Rua Planalto, nº 2046, 
vem, perante V. Exa., nos autos do processo em epígrafe, 
apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO  
 
Relativo ao certame em epígrafe, em especial solicitar ao pedido de, apresentar 

descrição completa do produto conforme tamanho e cor para o item 21 e também 
apresentar junto à proposta de preços Certificado de Conformidade do INMETRO para o 
modelo especificado conforme Portaria Nº 401/2020 em nome do fabricante, acompanhado 
do Certificado da Qualidade do processo produtivo ABNT/INMETRO, relatório de ensaio 
NBR 8095:2015 material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a 
atmosfera úmida saturada de no mínimo 2.100 horas e  relatório de ensaio do esforço de 
tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do 
fabricante, para itens 21 e 46 - CONJUNTOS ESCOLARES (Mesa e Cadeira), as quais 
para apreciação apresentam-se nos seguintes termos a saber que: 

 
 Diante da Portaria 401/2020 (em anexo), a mesma exige que a certificação seja 
compulsória para garantia a segurança e a durabilidade do produto conforme artigo citado 
abaixo. 

 
Art. 5º Determinar que, a partir de 30 de setembro de 

2016, os Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto 
Aluno Individual deverão ser comercializadas, no mercado 
nacional, somente em conformidade com os Requisitos ora 
aprovados e devidamente registrados no Inmetro. 

 
No edital para o item 21 tem a seguinte descrição:  

49034 - CONJUNTO CARTEIRA TAMANHO ADULTO, PORTA LIVROS, 
RECOMENDÁVEL PARA ALUNOS ACIMA DE 14 ANOS, ALTURA DE 1,59CM A 1,88CM. 

mailto:reiflexvendas@terra.com.br


 
 

 

 

 

2 

 

 
De LUIS CÉSAR REIS ME 

Rua Planalto 2046 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS 
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680 

E-mail: reiflexvendas@terra.com.br 
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535 

 
 

  
 

TAMPO EM MDF E PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, PINTURA ELETROESTÁTICA 
PÓ, PÉS ANTIDERRAPANTES, MEDIDA APROXIMADA: ALTURA 0,86CM E ASSENTO 
045CM. OPÇÕES DE CORES: LARANJA, VERDE, VERMELHA E AZUL.  
  

A descrição é um conjunto do FNDE CJA06, porem esse conjunto só pode ser 
fabricado na cor azul, porque existe um projeto com toda a descrição e especificações de 
altura e cores, conforme o projeto cada cor é um tamanho diferente, como exemplo azul é 
adulto e laranja é infantil, sendo assim não é possível fazer esse conjunto com outras cores 
nesse tamanho. Segue em anexo a descrição de cada CONJUNTO conforme cada cor e 
tamanho. 
  

Desta forma, deverá ser provido a presente impugnação com a consequente 
alteração do edital a fim de cumprir com as exigências legais para o regular processo da 
licitação em questão. 
 
 – DO PEDIDO 

 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO 
julgada procedente, com efeito para: 

 
Determinar-se a retificação ou formalização de adendo ao Edital 
para apresentar - apresentar descrição completa do produto 
conforme tamanho e cor para o item 21 e também apresentar junto 
à proposta de preços Certificado de Conformidade do INMETRO 
para o modelo especificado conforme Portaria Nº 401/2020 em 
nome do fabricante, acompanhado do Certificado da Qualidade do 
processo produtivo ABNT/INMETRO, relatório de ensaio NBR 
8095:2015 material metálico revestido e não revestido a corrosão 
por exposição a atmosfera úmida saturada de no mínimo 2.100 
horas e  relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 
kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante, 
para itens 21 e 46. 
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Nestes Termos 
P. Deferimento 
 

Três de Maio, 05 de outubro de 2022 
     

 
 
 

LUÍS CÉSAR REIS ME 
       Recorrente 
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