
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

II ERRATA DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2015
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2015

PROCESSO Nº 07.04547/2014

Processo nº: 07.04547/2014
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 048/2015 – SRP Nº 032/2015
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Eventual Aquisição de Mobiliário Infantil
(Cadeira  de  alimentação,  Conjunto  mesa  e  cadeira,  Mesas  individuais  para
crianças...),  visando atender a  Secretaria Municipal De Educação – SEMED e a
Secretaria Municipal  de Assistência Social  – SEMAS,  conforme especificações
técnicas, unidades e quantidades definidas nos  Anexos I e II deste Edital, visando
atender às necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de
Porto Velho

A  empresa  MOVESCO  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  MÓVEIS

ESCOLARES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº

93.234.789/0001-26, sediada na BR 386, KM 341,5, nº 5876, bairro: Bom Pastor, na

cidade  de  Lajeados/RS,  CEP  95.900-000,  através  de  seu  representante  legal    –

enviou  via  e-mail,  datado  de  08/06/2016,  tempestivamente,  IMPUGNAÇÃO

referente ao Pregão supracitado. 

A  Pregoeira  ora  designada  em  face  dos  termos  da  impugnação  em  referência,
apresenta os seguintes entendimentos:

I - DA TEMPESTIVIDADE

Os subitens 10.1 e 10.1.1 do edital assim determina:

10.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura
da  sessão  pública,  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  poderá
propor  impugnação  deste  ato  convocatório  do  Pregão
Eletrônico;
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Acolho a referida impugnação visto que interposta tempestivamente, razão pela qual,

passamos a análise dos fatos.

II. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Cumpre dizer, desde logo, que as decisões tomadas no contexto deste processo admi-

nistrativo, cujo instrumento convocatório é o edital de Pregão Eletrônico nº 048/2015

estão em perfeita consonância com os ditames da lei, tendo sido observada a submis-

são aos princípios da Legalidade, da Razoabilidade, Celeridade e Eficiência.

III- DO PEDIDO

Visando adequar o Edital ás atuais exigências legais explícitas, garantir a observân-

cia do interesse público, do princípio da legalidade e não sofrer a Administração as

penalidades da lei, espera-se pelo conhecimento e provimento da presente impug-

nação, retificando-se o Edital de licitação mediante:

a) Adaptação da especificação técnica dos itens 04 e 05,

conforme se sugerem nos ANEXOS I e II, a fim de que não

haja  discrepância  entre  as  regras  vigentes  (Certificação

Compulsória) e os elementos do edital:

b) Exigência obrigatória da apresentação do Certificado de

Conformidade do  INMETRO,  para o modelo especificado

de acordo com a Norma NBR 14006/2008 em nome do  li-

citante acompanhado do número do selo e do relatório de

ensaio com imagem do produto especificado emitido por la-

boratório acreditado pelo INMETRO e relatório/laudo que 
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comprova e que o móvel atende na íntegra os requisitos da

norma NBR 14006/2008 emitido por Organismo Certificado

de Produto e apresentar a certificação de conformidade da

qualidade da ABNT INMETRO e nome do licitante, para os

itens 02 e 03, junto da proposta de preços, nos termos da

Portaria INMETRO 105/12 em atendimento á norma técni-

ca da ABNT NBR 14.006/08. 

c) Exigência obrigatória da apresentação do Certificado de

Conformidade do INMETRO para o modelo especificado de

acordo com a Norma NBR 14006/2008 em nome do licitan-

te acompanhado do número de selo e do relatório de en-

saio com imagem do produto especificado emitido por labo-

ratório  acreditado  pelo  INMETRO e  relatório/laudo  que

comprove que o móvel atende na íntegra os requi8sitos da

Norma NBR 14006/2008 emitido por Organismo Certifica-

dor de Produto e apresentar a certificação de conformidade

da qualidade da  ABNT INMETRO em nome do licitante e

Relatório de ensaio da toxicidade, emitido por laboratório

acreditado pelo INMETRO e em nome do licitante, do lami-

nado melamínico, da determinação do teor de migração de

metais conforme Norma ABNT NBR 300-3 (2004- versão

corrigida 2011) para os itens 04 e 05, junto da proposta de

preços, nos termos da Portaria INMETRO 105/12 em aten-

dimento à norma técnica do ABNT NBR 14.006/08.
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d) Exclusão do subitem 9.4.2 a apresentação de Atestado

de Capacidade Técnica com firma reconhecida, os termos

da Lei nº 8666/93.

e) Considerando que a resposta a esta impugnação não é

ato discricionário da Administração, requer seja apresenta-

da justificativa devidamente motivada.

Em sendo mantido o procedimento, requer sejam extraidas cópias para encaminha-

mento dos documentos, nos termos do art. 113, § 1º da Lei 8.666/93.

IV – DA ANÁLISE

Por se tratar de uma exigência técnica, incluída pelo Departamento de Recursos e

Gerenciamento  de  Compras  /DERGEC,  responsável  pela  elaboração  do  edital,

enviamos ao mencionado departamento para manifestação quanto os questionamentos

da  impugnante,  onde  em  resposta  conforme  Oficio  nº  12461/2016

DAE/GAB/SEMED de 11 de julho de 2016, encaminhado a esta Pregoeira destaca

que:

Após análise do questionamento e motivos exposto pela empresa requerente, decidiu-

se por DERFERIR parcialmente o pedido, conforme exposto abaixo: 

• Quanto ao questionamento A, alteramos as especificações dos itens 04 e 05

conforme sugerido pela requerente, conforme anexo;

SECRETARIA MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO
Rua Duque de Caxias, nº 186 – Bairro Arigolândia

Telefone CML (69) 3901-3065 / 3066
CEP: 76801-006 - Porto Velho/RO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

• Quanto ao questionamento B, concordamos que o Certificado de Conformidade

do  INMETRO  para  o  modelo  especificado  de  acordo  com a  Norma  NBR

14006/2008  em  nome  da  licitante  acompanhado  do  número  do  selo  e  do

relatório  de  ensaio  com  imagem  do  produto  especificado  emitido  por

laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório/laudo que comprova e que o

móvel atende na íntegra os requisitos da norma NBR 14006/2008 emitido por

Organismo Certificado de Produto e apresentar a certificação de conformidade

da qualidade da ABNT INMETRO e nome do licitante, para os itens 02 e 03,

deverá ser apresentado junto da proposta de preços. De modo que sugerimos a

alteração do item 7.1.6 do Termo de Referencia anexo do Edital. Ressalvamos

que somente será solicitado o Certificado de Conformidade do INMETRO para

as Cadeiras.

• Quanto ao questionamento C, concordamos que o Certificado de Conformidade

do  INMETRO  para  o  modelo  especificado  de  acordo  com a  Norma  NBR

14006/2008,  em  nome  da  licitante  acompanhado  do  número  dó  selo  e  do

relatório  de  ensaio  com  imagem  do  produto,  especificado  emitido  por

laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório/laudo que comprove que o

móvel atende na íntegra os requisitos da Norma NBR 14006/2008 emitido por

Organismo Certificador de Produto e apresentar a certificação de conformidade

da qualidade da ABNT INMETRO em nome do licitante e relatório de ensaio

de toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e em nome

do licitante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de

metais, conforme Norma ABNT NBR 300-3 (2004 – versão corrigida 2011)

para os itens 04 e 05, deverá se apresentados junto da Proposta de Preços. De

SECRETARIA MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO
Rua Duque de Caxias, nº 186 – Bairro Arigolândia

Telefone CML (69) 3901-3065 / 3066
CEP: 76801-006 - Porto Velho/RO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

modo que sugerimos a alteração do item 7.1.6 do Termo de Referencia anexo

do Edital.

•  Quanto ao questionamento D, entendemos que não caberá a esta Secretaria

Municipal de Educação tal manifestação.

V - DA CONCLUSÃO

Desta feita, primando pelos princípios e dispositivos legais aplicáveis ao feito, bem

como da resposta do já mencionado DERGEC/SEMAD e DAE/GAB/SEMED, setor

Técnico e com capacidade técnica para responder os questionamentos ao Edital de

Licitação, DECIDO POR CONHECER DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO, PARA, NO

MÉRITO, JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE.  Contudo, informo que a

licitação foi suspensa devido a outros questionamentos e que será publicada

novamente nos mesmos veículos que foi outrora publicada.

Porto Velho/RO, 13 de julho de 2016.

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
Pregoeira CML/SEMAD
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