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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO  

REFERÊNCIA: PREGÃO PESENCIAL 0123/2022 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de 

móveis, eletrodomésticos, materiais de informática e afins, para atender às necessidades das 

Secretarias Municipais de Educação e Saúde, em conformidade com as especificações constantes 

do Anexo “C” deste Edital. 

 

Trata-se de impugnação ao Edital convocatório do Pregão Presencial 0123/2022, o 

qual tem por objeto aquisição de móveis e eletrodomésticos, apresentado através do 

representante legal da recorrente LUIS CÉSAR REIS – ME, inscrita sob no CNPJ sob o nº 

93.920.361/0001-37, com sede à Rua Planalto, nº 2046, Três de Maio, Rio Grande do Sul. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

Inicialmente cumpre ressaltar que a impugnação é tempestiva, uma vez que cumpre o 

prazo legal previsto em Lei e Edital. Desta feita a impugnante cumpriu os requisitos legais quanto 

ao prazo para interposição de impugnação.  

2. DAS RAZÕES DO RECURSO  

Alega a impugnante que o descritivo dos itens 21 e 46, os quais tratam de conjunto de 

carteiras escolares merece reformulação, ao passo que requer que seja exigido Certificado de 

Conformidade do Inmetro em nome do fabricante do produto junto à proposta de preços das 

proponentes, bem como relatório de ensaios NBR 8095:2015, em relação às exigências de pintura 

eletrostática.  

Requer ainda alteração do descritivo do item em relação às opções de cores que foram 

deixadas em aberto pelo Município para as carteiras, para passar a exigir apenas a cor azul. 

3. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 

Inicialmente é importante tecer alguns comentários em relação às exigência Editalícias, 

conforme explana-se a seguir: 

3.1 Em relação às cores que foram colocadas como OPÇÕES DE CORES no Edital: 

Ressalta-se que como o próprio descritivo elenca são apenas OPÇÕES, desta forma não é uma 

obrigação que seja entregue o produto em apenas uma cor específica, podendo ser perfeitamente 

entregue na cor azul, que é a cor que a impugnante alega possuir, caso venha a ser a ganhadora 

do certame. A única exigência do Município será que todos os conjuntos comprados sejam 

entregues na mesma cor.  
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3.2 Em relação ao pedido de exigência do Certificado do INMETRO: Cumpre esclarecer que o 

Edital é claro, pó TRÊS, vezes ao destacar que todos os produtos deverão ser entregues dentro 

das normas e exigências que cabem em cada um, se não transcreve-se exatamente o termos 

previsto em Edital. 

“Todos os itens deverão ser de 1ª qualidade e estar de acordo com as normas e 

legislação pertinente para cada um. A proponente vencedora deverá ainda, 

sempre que aplicável ao objeto, entregar materiais que possuam selo INMETRO e 

tenham sido fabricados dentro dos padrões ABNT, ANVISA, ANATEL ou de acordo 

com as determinações de outros órgãos, agências ou congêneres que 

regulamentem, padronizem e/ou fiscalizem-nos, conforme determina o Código de 

Defesa do Consumidor.” 

 

Ressalta-se que o Edital prevê a exigência logo abaixo a relação dos itens do edital, no item 9.3 

do instrumento convocatório, bem como no item 7.2 do modelo de Ata de Registro de Preços, 

sendo assim, não há razão para o pedido da impugnante. Ademais, como a própria descreve em 

Impugnação trata-se de uma exigência COMPULSÓRIA, ou seja, hoje no mercado brasileiro, nem 

é possível que exista a comercialização do referido produto sem este submeta-se à exigência do 

INMETRO.  

4.  CONCLUSÃO  

Pelo exposto, decide a Comissão de Licitações por indeferir o pedido da Imungnante 

impugnante LUIS CÉSAR REIS – ME, mantendo o Edital convocatório em seus exatos termos.  

 

RAQUEL ALCANTARA PIMENTEL FERREIRA HADDAD  

Presidente da Comissão  

 

CHARLENE PEREIRA NUNES 

 Secretária  

 

JUCENEI RAMILIO  

Membro da equipe 

 

Abelardo Luz, 07 de outubro de 2022. 
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DECISÃO  

 

Cosiderando a decisão da Comissão de Licitações, que INDEFERIU a impugnação interposta pela 

empresa LUIS CÉSAR REIS – ME, o qual passa a fazer parte integrante do Precesso Licitatório 

referente ao Pregão Presencial 0123/2022, decido pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, com 

base em todos os motivos expostos acima. 

 
 
 

NERCI SANTIN 

Prefeito Municipal 
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