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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. 
 

Impugnantes:  ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 

 

Trata-se a presente decisão sobre a IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa Amazing 

Metalurgia EIRELI encaminhada ao Pregoeiro desta Companhia, o qual procedeu a análise 

e o julgamento nos termos abaixo deduzidos: 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Nos 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”. 

 

Assim, tendo em vista que a abertura da licitação referente ao Pregão Eletrônico n° 

41/2021 está previsto inicialmente para o dia 14/10/2021 e considerando que, na contagem 

de prazos, não se computa o dia da abertura, consta que o prazo para impugnar o ato 

convocatório do Pregão será encerrado no dia 11/10/2021. 

 

A Impugnante encaminhou sua petição, por e-mail, no dia 06/10/2021, cumprindo o que 

estabelece o artigo 24, do Decreto nº 10.024/2019, encontrando-se, portanto, 

TEMPESTIVA. 

 
 
II. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

 

A impugnante, em análise ao instrumento convocatório, identificou supostas ilegalidades que 

ofendem o caráter competitivo do certame. 

 

Alega, em síntese, as seguintes irregularidades contidas no Edital: 

 
(i) “os termos técnicos contidos no edital (ANEXO I) impugnado restringem sobremaneira a 
livre concorrência, inviabilizando que eventuais interessados em participar do certame 
elaborem e apresentem suas propostas de concorrência, ferindo de morte o artigo 40, da Lei 
de Licitações, notadamente o seu inciso I, que prevê: “objeto da licitação, em descrição 
sucinta e clara;” e o artigo 3º da referida Lei, igualmente previsto no artigo 3, inciso II, da Lei 
10.520/2002 – “a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição.”. 
 
(ii) “oportuno destacar que, para o objeto licitado (se de fato for arquivos deslizantes), a 
exigência lógica deve corresponder ao todo “arquivo deslizante” ou seja ao próprio produto 
licitado, e não de forma “fatiada”, ou seja, para cada componente, para tanto é suficiência a 
exigência seja de parecer ou certificação para o “arquivo deslizante” – objeto da licitação, tal 
como a norma ABNT NBR 5770 (já substituída pela NBR 4628-3/2015); NBR 5841; NBR 
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10443/08; NBR 8095; e NBR 8096/1983 ou pelas Normas PE 289 (pintura) e PE 388 
(arquivo deslizante) da ABNT, as quais se equivalem em todos os quesitos de qualidade, 
durabilidade, resistência, entre outros, como dito, para o produto licitado-completo (arquivos 
deslizantes), sendo nula a exigência que restrinja o caráter competitivo da licitação na busca 
pelo melhor preço para a administração”; 

 
(iii) “Não é demais salientar – o que certamente é de conhecimento do ente licitante – que 
para os arquivos deslizantes, ora objeto licitado, há um procedimento especifico de 
padronização devidamente definido e certificado pela ABNT, notadamente a norma PE-388-
ABNT (arquivo deslizante) e PE 289-ABNT (pintura), a qual preencher integralmente as 
exigências de requisitos de qualidade (pintura, ergonomia, durabilidade, resistência, entre 
outros) para os arquivos deslizantes, que pretendem adquirir no presente processo 
licitatório, não se olvidando da possibilidade de comprovar as exigências técnicas de 
qualidade através de laudo de conformidade, emitidos por empresas credenciadas pelo 
INMETRO”.  
 
(iv) “...inaceitável, assim, devida venia, porquanto transborda dos lindes permitidos em lei, a 
exigência atrelada à demonstração de quantidade mínima de período e ciclo mínimo (item 5, 
alínea a.1), sendo suficiente a apresentação tão somente Laudo Técnico, nos termos da 
NBR equivalente, que comprova à saciedade a qualidade técnica dos bens (arquivos 
deslizantes) a serem adquiridos, porquanto a comprovação técnica encontra-se prevista no 
ANEXO I, do Edital impugnado com exigência de quantitativo mínimo, tais como elencados 
nas alíneas a.2; a.3; a.4; e a.5, não se apresentando, pois, legal e de interesse útil à 

administração a exigência contida no item 5, alínea a.1, quanto as horas e ciclos”; 

 
(v) “o item 5, alínea “a.6” do ANEXO I, do edital, exige no “Parecer Técnico” de ergonomia e 
que referido laudo apresentado deve atender a Norma NR17, atendendo as normas da NBR 
13961:2010. Contudo tal norma NBR 13961:2010 é inaplicável ao sistema de arquivos 
deslizantes, vez que referida norma se restringe exclusivamente “as características físicas e 
dimensionais dos armários para escritório”, ou seja, produto diverso do ora licitado arquivos 
deslizantes x armários para escritório”. 

 
 

Em face das supostas restrições argumentadas, a impugnante requer a retificação do Edital, 

nestas questões. 

 

 

III. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO 

 

As questões alegadas pela impugnante, por referirem-se a assuntos de ordem técnica, 
foram submetida à apreciação da área demandante da contratação, DEPEC – 
Departamento de Entrepostos da Capital, que através de e-mail enviado à SELIC no dia 
06//2021, assim se manifestou: 
 

A empresa Amazing Metalurgia Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.906.031/0001-18 impetrou com pedido de impugnação edital de 
licitações pregão eletrônico nº 041/2021 e a mesma questiona as exigências contidas na 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, especificamente no item 5, alínea a.1 e a.6. Neste enfoque 
a impetrante alega ilegalidade em tais exigências, argumentando que o edital restringe a 
ampla concorrência, violando frontalmente o artigo 37, XXI, da CF/88. 
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Reclama ainda que a exigência contida no instrumento convocatório do item 5, alínea 
a.1 do Anexo I, é impossível ou detém cunho de direcionamento, o que é vedado na 
legislação, ferindo o caráter da ampla competividade. 

Em outro aspecto a impetrante questiona o item 5, subitem a.6, pois exige parecer 
técnico de ergonomia, que a exigência da NBR 13961:2010 é ilegal, devendo ser 
anulado o edital ou retificado, e requer a exclusão da NBR 13961:2010 e a republicação 
do Edital. 

Considerando o rol de questionamentos para impugnação deste Edital de licitações, 
segue manifestação, vejamos: o Anexo I do Edital de Licitações, visa descrever todas as 
características do Arquivo Deslizante a ser adquirido por meio de pregão eletrônico para 
a CEAGESP, nesta perspectiva a própria requerente afirma que “arquivo deslizante 
são facilmente encontrados no mercado nacional, havendo inúmeros 
fornecedores no segmento[...] e deste modo a afim de dimensionar o mínimo de 
qualidade do objeto a ser licitado, foram relacionadas algumas exigências a serem 
atendidas. Como bem reza a Lei 13.303/2016 no artigo 47, no parágrafo único. 

A descrição do texto legal segue transcrita da Lei 13.303/2016, Art. 47, Parágrafo Único: 
“O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, a adequação às 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou a certificação da 
qualidade do produto por instituição credenciada pelo Sistema Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro)”. 

Neste sentido, alega a requerente que o Instrumento Convocatório direcionou o edital ou 
incluiu exigência Impossível, que supostamente não podem coexistir na mesma 
condição como argumentou a requerente, ou é impossível ou é direcionado. Neste 
termos, a Companhia, se atentou em obedecer o regramento legal e vejamos o Edital de 
licitações, pois não há qualquer mácula a legislação de licitações, nem tão pouco 
restringe a competitividade entre as empresas. 

Nesse sentido é o Edital de Licitação, Pregão Eletrônico nº 041/21, p. 32/33, como 
descrito na alínea a): a) Certificações, Laudos, Pareceres Técnicos ou Relatórios de 
Ensaios, emitidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outras 
entidades creditadas pelo INMETRO, ou por outra norma vigente que a substitua na 
fase comprobatória, atestando que a empresa, para o processo de preparação e pintura 
de superfícies metálicas, atenderá aos requisitos das normas vigentes relacionados à: 

Verifica-se claramente no edital que a licitante deverá apresentar como documentação 
complementar, o que está previsto em norma, somente e somente isso, nada que 
extrapole o possível e nem também direciona a qualquer que seja a empresa, mas as 
exigências são necessárias para aquilo que cabe atender a necessidade da Requerida. 

E neste aspecto, as exigências delimitadas no instrumento convocatório estão 
plenamente vinculada as normas, então vejamos o descrito no item 5.2.1.2. do Edital PE 
388.03 Certificação de Arquivo Deslizante, p. 10 conforme transcrito: “5.2.1.2 Corrosão 
por exposição à atmosfera úmida saturada, conforme norma ABNT NBR 8095. Para 
aprovação das amostras, estas não devem apresentar a ocorrência de manchas ou 
pontos característicos de corrosão visíveis a olho nu, após 360 horas de exposição.”, 
pesquisado em 08/10/2021 e disponível em 
https://www.confef.org.br/confef/licitacoes/Preg%C3%B5es%20Eletr%C3%B4nicos/2019

https://www.confef.org.br/confef/licitacoes/Preg%C3%B5es%20Eletr%C3%B4nicos/2019/07%20-%20Arquivo%20Deslizante%20%28anulado%29/RECURSO%20/ELETROARTH/Arquivo%20deslizante%20PE%20388.03.pdf
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/07%20-
%20Arquivo%20Deslizante%20%28anulado%29/RECURSO%20/ELETROARTH/Arquiv
o%20deslizante%20PE%20388.03.pdf. 

O Procedimento Especifico, PE 388.03 de Janeiro/2018 estabeleceu a concessão, 
manutenção e certificação de arquivo deslizante e no seu item 5.2.1.2, demonstra a 
seguinte condição para aprovação de resistência a corrosão, “que não devem 
apresentar a ocorrência de manchas ou pontos característicos de corrosão visíveis a 
olho nu após 360 horas de exposição”. Nesta esteira, não verifica-se nada de impossível 
ou qualquer indicio de direcionamento, pois está escancarado no Procedimento 
Especifico de Certificação do Arquivo Deslizante a exigência de 360 horas, contudo o 
edital exige o mínimo de 300 horas, o que é pertinente e legal conforme demonstrado. 

Em outro aspecto, na mesma norma para aprovação das amostras quanto a corrosão 
por exposição ao dióxido e enxofre, após a exposição de 10 siclos, conforme transcrito: 
“5.2.1.3 Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, conforme a norma ABNT NBR 
8096. Para aprovação das amostras, estas devem apresentar a ocorrência de manchas 
ou pontos característicos de corrosão visíveis a olho nu, após a exposição por 10 
siclos." 

Similarmente ao que está sendo exigido neste Instrumento Convocatório, verificamos o 
edital de licitação nº 003/2017, Processo nº 2017.1.009.14.6 para aquisição de arquivo 
deslizante, vejamos as exigências neste Edital Licitação, Pregão Pregão Eletrônico nº 
00003/2017/IAG, p.18, pesquisado em 085/10/2021 e disponível em 
https://www.iag.usp.br/sites/default/files/EditalAprovado201700024955.pdf> como segue 
abaixo transcrito: 

10 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

10.1 A licitante Declarada Vencedora do certame, deverá apresentar no prazo de 2 
(dois) dias úteis, Certificações, ou Laudos, ou Parecer Técnico ou Relatório de Ensaios, 
emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, ou outras entidades 
creditadas pelo INMETRO, ou por outra norma vigente que a substitua na fase 
comprobatória, atestando que a empresa para o processo de preparação e pintura de 
superfícies metálicas, atende aos requisitos das seguintes normas: 

10.1.1 Resistência à Corrosão: comprovando o atendimento aos critérios estabelecidos 
pelas normas ABNT NBR 8094/1983, a um período mínimo de 300 horas de exposição, 
ABNT NBR 8095/2015, sem ocorrência de manchas ou pontos 

característicos de corrosão visíveis a olho nu, após no mínimo de 300 horas de 
exposição e ABNT NBR 8096/1983, sem ocorrência de manchas ou pontos 
característicos de corrosão visíveis a olho nu, após exposição de no mínimo 25 ciclos. 

10.1.2 Tintas e Vernizes: Determinação da aderência, conforme a norma ABNT NBR 
11003/2009/2010, método A, atestando que não houve desplacamento, com resultado 
igual ou menor que y3. 

10.1.3 Tintas: Determinação da espessura da película seca sobre superfície rugosas, 
conforme norma ABNT NBR 10443/2008, superior a 25 µm, em conjunto com a NBR 
10545/2014, que não apresentou fissura, trincas ou deslocamento. 

https://www.confef.org.br/confef/licitacoes/Preg%C3%B5es%20Eletr%C3%B4nicos/2019/07%20-%20Arquivo%20Deslizante%20%28anulado%29/RECURSO%20/ELETROARTH/Arquivo%20deslizante%20PE%20388.03.pdf
https://www.confef.org.br/confef/licitacoes/Preg%C3%B5es%20Eletr%C3%B4nicos/2019/07%20-%20Arquivo%20Deslizante%20%28anulado%29/RECURSO%20/ELETROARTH/Arquivo%20deslizante%20PE%20388.03.pdf
https://www.confef.org.br/confef/licitacoes/Preg%C3%B5es%20Eletr%C3%B4nicos/2019/07%20-%20Arquivo%20Deslizante%20%28anulado%29/RECURSO%20/ELETROARTH/Arquivo%20deslizante%20PE%20388.03.pdf
https://www.iag.usp.br/sites/default/files/EditalAprovado201700024955.pdf
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10.1.4 Processo de fostatização NBR 9209/1986 - inferior a 1,0 G/m2. 

10.1.5 Defeitos e Correções: NBR 14951/2003 - não deve apresentar marcas de 
escorrimentos, manchas, empolamentos e/ou corrosão. 

10.1.6 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 e em conformidade com as normas da NBR 13961/2010. 

10.1.7 Manual de Uso - do qual constem a sua classificação segundo os critérios 
aplicáveis, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança 
cabíveis. 

11.2 Os documentos deverão ser apresentado no original ou por cópia autenticada. 
Cópia simples será aceita desde que acompanhada do original 

Observa-se nas exigências acima delineadas, muito mais especificidades e descrições 
daquilo que é necessário para atender o órgão promotor da licitação. Neste contexto de 
competitividade teve 5 (cinco) empresas concorrentes, conforme consta da Ata do 
Pregão. Fonte: Edital Licitação, Pregão Eletrônico nº 00003/2017/IAG, Disponível 
https://www.iag.usp.br/sites/default/files/ATA%20PREGAO%20ARQUIVO.pdf 

Diante das exigências pontuadas na referida licitação, constata-se que não houve 
nenhuma restrição, nem tão pouco demonstrou direcionamento ao objeto da licitação, 
considerando o rol de exigências apresentados. 

Deste modo, não prospera as infundadas alegações da requerente, pois abrir mão das 
exigências necessárias para aquisição do objeto desta licitação, que terá uso específico 
e certo numa necessidade peculiar à Administração, implica maximizar riscos na 
aquisição, por incorrer na ausência da especificação necessária. 

Noutro questionamento a requerente questiona acerca da exigência da NBR 
13961:2010, inferindo que não é aplicável ao sistema de arquivos deslizantes, que se 
restringe exclusivamente as características físicas e dimensionais dos armários para 
escritório” 

Na exigência especifica do subitem a.6. do anexo I que reza sobre o aspecto da 
Ergonomia, tendo como fonte o Edital de Licitações, Pregão Eletrônico nº 41/2021, p. 
33, diz o seguinte: “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;” 
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No texto do Procedimento Especifico 388.03 descreve as seguintes prescrições dentre 
outras ali contidas, válidas para este procedimento assim diz no texto para Certificação 
de Arquivo Deslizante, tendo por base a norma ABNT NBR 13961:2010 Móveis para 
escritório – Armários, tendo por fonte de pesquisa a PE 388.03 Certificação de Arquivo 
Deslizante, p. 2, pesquisada em 08/10/2021 e disponível no sítio 
https://www.confef.org.br/confef/licitacoes/Preg%C3%B5es%20Eletr%C3%B4nicos/2019
/07%20-
%20Arquivo%20Deslizante%20%28anulado%29/RECURSO%20/ELETROARTH/Arquiv
o%20deslizante%20PE%20388.03.pdf, seguindo abaixo transcrito: 

“2 Referências normativas: Os documentos relacionados a seguir contém disposições 
que, ao serem citadas neste texto, constituem prescrições válidas para este 
procedimento. A edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. 
Como os documentos estão sujeitos à revisão, recomenda-se àqueles que utilizem 
procedimento, que verifiquem a conveniência de utilização de edições mais recentes 
dos documentos indicados. A ABNT mantém registros dos documentos válidos 
atualmente.” 

A exigência em questão tem a ver com a ergonomia do objeto a ser licitado, neste 
aspecto estão sendo solicitados como referência a NR 7 – Programa de Controlem 
Médico de Saúde Ocupacional e a NBR ABNT 13961/2010 para fins de regulamentação 
ergonômica uma vez que na PE 388.03 não encontra-se tais especificações. No entanto 
na própria PE 338.03 prescreve a referida norma de tal modo que verifica-se que esta 
atende aos requisitos necessários de ergonomia para subsidiar as especificações do 
objeto licitado. 

Por todo exposto, não há qualquer motivo para anular ou alterar o edital de licitações, 
desta forma afasta-se qualquer hipótese para republicar, uma vez que todas as 
exigências contidas no edital estão amplamente amparadas no ordenamento legal, 
seguindo abaixo as fontes de pesquisa que amparam as conclusões manifestas acima: 

(i) https://www.otimizaservicos.com.br/faq/existem-normas-tecnicas-abnt-aplicaveis-
aos-arquivos-deslizantes/ 

(ii) https://www.iag.usp.br/licitacao/1493833049/edital-n%C2%BA-0032017-iagusp-
aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-conjunto-de-arquivo-deslizante 
(iii) https://www.iag.usp.br/sites/default/files/EditalAprovado201700024955.pdf 
(iv) https://www.iag.usp.br/sites/default/files/ATA%20PREGAO%20ARQUIVO.pdf 
(v) https://www.iag.usp.br/sites/default/files/HOMOLOGA%C3%87%C3%83O_0.pdf 
 
Sendo assim, de acordo com o parecer da área demandante todas as condições do 
edital devem permanecer inalteradas. 
 

IV – DA DECISÃO 

 

O licitante apresentou impugnação sustentando em essência, cinco pontos acima descritos, 

que foram devidamente refutados pela área técnica, apresentando argumentos e fontes, 

incluindo a referência a Edital de outra Instituição Pública para adquirir armários deslizantes, 

edital este que se encontra devidamente homologado, após ter sido garantida a ampla 

competição entre fornecedores, cujo edital serviu de base para a elaboração do presente 

https://www.confef.org.br/confef/licitacoes/Preg%C3%B5es%20Eletr%C3%B4nicos/2019/07%20-%20Arquivo%20Deslizante%20%28anulado%29/RECURSO%20/ELETROARTH/Arquivo%20deslizante%20PE%20388.03.pdf
https://www.confef.org.br/confef/licitacoes/Preg%C3%B5es%20Eletr%C3%B4nicos/2019/07%20-%20Arquivo%20Deslizante%20%28anulado%29/RECURSO%20/ELETROARTH/Arquivo%20deslizante%20PE%20388.03.pdf
https://www.confef.org.br/confef/licitacoes/Preg%C3%B5es%20Eletr%C3%B4nicos/2019/07%20-%20Arquivo%20Deslizante%20%28anulado%29/RECURSO%20/ELETROARTH/Arquivo%20deslizante%20PE%20388.03.pdf
https://www.confef.org.br/confef/licitacoes/Preg%C3%B5es%20Eletr%C3%B4nicos/2019/07%20-%20Arquivo%20Deslizante%20%28anulado%29/RECURSO%20/ELETROARTH/Arquivo%20deslizante%20PE%20388.03.pdf
https://www.otimizaservicos.com.br/faq/existem-normas-tecnicas-abnt-aplicaveis-aos-arquivos-deslizantes/
https://www.otimizaservicos.com.br/faq/existem-normas-tecnicas-abnt-aplicaveis-aos-arquivos-deslizantes/
https://www.iag.usp.br/licitacao/1493833049/edital-n%C2%BA-0032017-iagusp-aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-conjunto-de-arquivo-deslizante
https://www.iag.usp.br/licitacao/1493833049/edital-n%C2%BA-0032017-iagusp-aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-conjunto-de-arquivo-deslizante
https://www.iag.usp.br/sites/default/files/EditalAprovado201700024955.pdf
https://www.iag.usp.br/sites/default/files/ATA%20PREGAO%20ARQUIVO.pdf
https://www.iag.usp.br/sites/default/files/HOMOLOGA%C3%87%C3%83O_0.pdf
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edital, descaracterizando com propriedade as alegações da impugnante: (i) restrição da livre 

concorrência e especificação com direcionamento (apresentado edital bem sucedido de 

outra instituição pública), (ii) descrição do todo “arquivo deslizante” e não a forma “fatiada” 

por componentes (não há norma para regular o “todo” arquivos deslizantes), (iii) exigências 

de requisitos de qualidade (pintura, ergonomia, durabilidade, resistência, entre outros) para 

os arquivos deslizantes (PE 388.03), (iv) inaceitável quantitativo mínimo de período e ciclo 

mínimo (PE 388.03) e (v) aos quais não se aplicariam normas ABNT, destaca-se que não há 

norma específica para arquivos deslizantes, mas padrões aceitáveis segundo o 

Procedimento Específico PE 388.03. 

 

PELO EXPOSTO, presentes os requisitos legais, CONHEÇO da impugnação interposta, por 

ser tempestiva e estar na forma da Lei, mas, quanto ao mérito, decido pela sua 

IMPROCEDÊNCIA, mantendo-se inalterados todos os termos e condições do Pregão 

Eletrônico nº 41/2021. 

 

Deste modo, o pregão manterá seu prazo para abertura do certame, qual seja o dia 14 

de outubro de 2021, às 09h30min. 

 

São Paulo, 08 de outubro de 2021. 

 

 

 

Laudo Natel Iasulaitis 

Pregoeiro 


