
                                            

ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 007/2019

Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURA  AQUISIÇÃO  DE  MOBILIÁRIO,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Pedido de Impugnação. 

Pregão Eletrônico. Processo TCE/003915/2019

Impugnante: TECNOLÍNEA INJETADOS PLÁSTICOS LTDA

Em apertada síntese, a Empresa Impugnante apresentou as razões que fundamentam
a sua insurgência contra o item 2.2.13 do Termo de Referência integrante do Edital,
que  exige  a  apresentação  de  “Certificado  de  Marca de  Conformidade  emitido  por
Certificadora acreditada pelo INMETRO, atendendo a Norma ABNT NBR 13962: 2018
(Certificação de produto)”.

No bojo de suas alegações, a Impugnante afirma que ao exigir  a apresentação da
NBR 13962 na versão atualizada (2018), está limitando drasticamente a concorrência,
uma vez que a norma data de 21/06/2018 e a ABNT concedeu prazo até o final de
dezembro de 2019 para que todas as empresas migrem da norma antiga para a norma
nova.

Preliminarmente, verifica-se que a impugnação foi apresentada tempestivamente e na
forma do item 14 e ss. do Edital.

Após  analisar  detalhadamente  o  presente  Pedido  de  Impugnação,  a  Comissão
Permanente de Licitação - COPEL, na pessoa de seu Pregoeiro Oficial, deliberou o
seguinte:

Porquanto a impugnante alegue que o órgão deveria acompanhar o mesmo prazo
para adequação concedido pela ABNT, é preciso destacar que não se trata esta de
exigência  legal,  mas  de  parâmetro  de  qualidade,  de  modo  que  o  prazo  não  é
vinculante.  Tal  situação  se  agrava  ao  considerar  que  se  trata  de  licitação  para
formação de Ata de Registro de Preço, de modo que o mobiliário uma vez licitado
poderá ser adquirido até 2020, inclusive após o aludido prazo já haver se esgotado.

Cabe  relembrar  que  a  Administração  poderá  eleger  critérios  para  julgamento  das
propostas, desde que objetivamente definidos no instrumento convocatório, conforme
dispõe a Lei n. 10.520/2002:

Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I  -  a  autoridade  competente  justificará  a  necessidade  de
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções
por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com
fixação dos prazos para fornecimento;



                                            
E a Lei Estadual n. 9.422/2005:

Art.  91  -  O  julgamento  das  propostas  será  objetivo,  em
conformidade  com os critérios  previamente  estabelecidos  no
ato convocatório e com os princípios desta Lei.

No  que  pertine  à  alegação  de  que  a  exigência  do  certificado  mais  atual  causa
restritividade  ao  universo  de  potenciais  licitantes,  é  importante  destacar  que  a
jurisprudência do TCU admite a exigência de adequação dos produtos ofertados às
normas técnicas expedidas pela ABNT, a fim de garantir que a Administração Pública
realize aquisições eficazes e econômicas.

É certo que, ao formular o edital, a Administração além de repeitar os requisitos legais
e os princípios das contratações públicas,  não poderá estabelecer  preferências  ou
distinções  que  restrinjam  a  competitividade,  a  não  ser  por  alguma  circunstância
relevante devidamente justificada.

Neste sentido, contudo, podemos extrair os ensinamentos de Marçal Justen Filho, em
seu comentário ao art. 3º, § 1º, I, da Lei de Licitações:

O  dispositivo  não  significa,  porém,  vedação  a  cláusulas
restritivas  da  participação.  Não  impede  a  previsão  de
exigências rigorosas nem impossibilita exigências que apenas
possam  ser  cumpridas  por  específicas  pessoas.  Veda-se
cláusula  desnecessária  ou  inadequada,  cuja  previsão  seja
orientada não a selecionar a proposta mais vantajosa, mas a
beneficiar  alguns  particulares.  Se  a  restrição  for  necessária
para  atender  ao  interesse  público,  nenhuma  irregularidade
existirá  em  sua  previsão.  Terão  de  ser  analisados
conjugadamente  a  cláusula  restritiva  e  o  objeto  da licitação.
Aliás, essa interpretação é ratificada pelo previsto no art. 37,
XXI, da Constituição da República (...)

O STJ também já seguiu este entendimento e decidiu: 

É certo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese,
fazer exigências que frustrem o caráter competitivo do certame,
mas  sim  garantir  ampla  participação  na  disputa  licitatória,
possibilitando o maior número possível de concorrentes, desde
que tenham qualificação técnica e econômica para garantir o
cumprimento  das  obrigações.  Dessarte,  inexiste  violação  ao
princípio da igualdade entre as partes se os requisitos do edital,
quanto à capacidade técnica, são compatíveis com o objeto da
concorrência. (Superior Tribunal de Justiça, RESP 474781/DF,
Relator Min. Franciulli Netto, DJ de 12/5/2003).

Demais disso,  destaca-se que se trata de aquisição de mobiliário,  o que influencia
diretamente na qualidade do ambiente de trabalho, sendo necessária a verificação de
requisitos funcionais intrínsecos ao produto ofertado, de modo que a qualidade é uma
característica fundamental.



                                            
Dessarte,  aliado  ao fato  de que  a  aquisição  em forma de Registro  de Preços  se
estende pelo tempo, que a adequação do mobiliário às normas mais atualizadas da
ABNT, além de legal, é de suma importância.

No mais, observe-se que a certificação já está vigente há mais de um ano, de modo
que é uma escolha do fornecedor se adequar, e tal exigência não restringe o universo
da maneira alegada.

Assim,  vê-se  que  o  presente  Edital  não  viola  o  princípio  da  isonomia,  pois  não
estabelece  discriminação  desvinculada  do  objeto  da licitação,  não  prevê exigência
desnecessária  e  não  impõe  requisitos  desproporcionados  e,  também,  não  adota
discriminação ofensiva dos valores constitucionais ou legais.

Deste  modo,  com  fulcro  no  que  fora  acima  ponderado,  conheço  do  pedido  de
Impugnação,  visto  que  tempestivo,  e,  no  mérito,  por  não  restar  violado  nenhum
princípio  da administração,  quiçá  alguma norma jurídica,  julgo  IMPROCEDENTE a
Impugnação, mantendo inalterados os termos do Edital.

Salvador, 04 de Julho de 2019.

Carlos Magno Rehem Dantas
Pregoeiro Oficial.


