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JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO 

 

Processo administrativo: 084/2021 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 41/2021 

Objeto: Aquisição - Armários Deslizantes para uso do DEPEC, conforme especificações 
constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

 

 

Trata-se a presente decisão sobre pedido de Esclarecimento, recebido como 

IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa MAREMI COMÉRCIO DE MOBILIÁRIOS 

PARA ESCRITÓRIOS EIRELELI, encaminhada ao Pregoeiro desta Companhia, o qual 

procedeu a análise e o julgamento nos termos abaixo deduzidos: 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Trata de manifestação complementar ao pedido de Impugnação apresentada pela empresa 

AMAZING METALURGIA EIRELI, em que pese intempestiva, segundo os termos do 

Edital em seu subitem 10.1: “Até 03 (três) dias úteis, antes da data fixada para abertura 

da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o presente edital, na forma 

eletrônica, através do e-mail selic@ceagesp.gov.br”, manifesta de forma inequívoca 

a necessidade de reanálise para readequação do termo de referência a evitar a 

restrição da competitividade do certame, razão pela qual é conhecida no mérito 

para seus efeitos. 

 

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

 

Considerando os pedidos de impugnação e esclarecimentos impetrados pelas 
empresas AMAZING METALURGIA EIRELI e MAREMI COMÉRCIO DE 
MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIOS EIRELELI, tendo em vista os 
questionamentos dos seguintes itens encaminhados à apreciação da área 
técnica: 
 
a.1 Resistência à Corrosão: comprovando o atendimento aos critérios 
estabelecidos pelas normas vigentes, a um período mínimo de 300 horas de 
exposição, sem ocorrência de manchas ou pontos característicos de corrosão 
visíveis a olho nu, após exposição de no mínimo 25 ciclos; 
a.6 Ergonomia: apresentar Parecer Técnico emitido por laboratório reconhecido 
pelo INMETRO, comprovando que o sistema de Arquivo Deslizante mecânico 
ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 
(Ergonomia), devidamente assinado pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho 
e por Médico do Trabalho ou Profissional Fisioterapeuta, em conformidade com 
as normas da NBR 13961/2010; 
 
III. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO 
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As questões alegadas a título de esclarecimentos pela interessada, foram recebidas a 
título de impugnação, por referirem-se a assuntos de ordem técnica, sendo submetidas 
à apreciação da área demandante da contratação, DEPEC – Departamento de 
Entrepostos da Capital, que através de e-mail enviado à SELIC - Seção de Licitações - 
no dia 13/10/2021, assim se manifestou: 
 

No que tange a questão dos ciclos, que o previsto na PE 388.03 (Certificação de 
Arquivo Deslizante) é de 10 ciclos, bem como a questão da ERGONOMIA, de 
laboratório reconhecido pelo INMETRO e conforme questionamento, a 
certificação deveria ocorrer por profissional certificado pela ABERGO 
(Associação Brasileira de Ergonomia). 
 
Neste contexto, é prudente suspender o certame para as devidas retificações do 
termo de referência para posterior republicação. 
 

IV – DA DECISÃO 

 

PELO EXPOSTO, presente questão técnica que merece apreciação para reformulação do 

termo de referência visando a ampliação da competitividade, com devolução de prazo para 

republicação do edital razão pela qual CONHEÇO da impugnação interposta e decido pelo 

PROVIMENTO no mérito, para suspensão do certame com oportuna republicação do edital 

reformulado, com devolução de prazo ao Pregão Eletrônico nº 41/2021. 

 

São Paulo, 13 de outubro de 2021. 

 

 

 

Laudo Natel Iasulaitis 

Pregoeiro 


