
PODER LEGISLATIVO
cÂnuna MUNICIpAL DE SANTAREM

CNPJ n' 10.219.20210001 -82
Divisão de Licitações e Contratos

Licitacaocms20l 8@gmail.com - http://santarem.pa.leg.br/

RESPOSTA AO PEDIDO DE I[TPUGN.AÇÃo.

PRocEssoN." :

IMPUGNANTE :

PRECÃo ELETRôNrco N."
ASSUNTo :

0ls/2021 -cMS.
Mulrr Qu,lonos E VtDRos LTDA
: 006/2021-CMS.
Ineucn.tçÃo ro EDTTAL

I RETRoSPECTo

Trata-se de Impugnação formalizada pela empresa MuLTt QUADRoS E VIDRos LTDA em
relação ao Pregão Eletrônico n." 006/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na
comercialização de material de expediente e insumos de informática para atender as necessidades da
cârnara municipal de Santarém - CMS.

Alega a Impugnante que é compulsória a exigência de apresentação de Comprovante de Re-
gistro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal do lbama, acompanhado do respectivo
Certificado de Regularidade válido com chave de Autenticação, como condição de contratação para os
participantes do item 9l .

Fora encaminhado a esta Pregoeirâ para avaliar a admissibilidade e decisão da impugnação

Em síntese. é o relatório.

2 JUizo DE ADN!rssrBr LTDADE

De acordo com o ârt. 24, § 1", 2" e 3o do Decreto n" 10.02412019, qualquer pessoa poderá
impugnar os termos do edital até o terceiro dia útil anteriores a abertura da sessão pública:

Arl. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrô-
nico, na forma prevista no ediÍal, até |rês dias úteis anteríores à data fixada para abertura
da sessão pública.

§ l" A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, ouxiliado pelos res-
ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de
dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação.

§ 2' Á concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo-
tivada pelo pregoeiro, nos aulos do processo de licitação.

§ 3" Ácolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para reali-
zaÇão do cerlame.

A impugnação foi enviada dia 1610412021, sendo que a sessão pública que visa abertura dos

envelopes está marcada para o dia 23 de abril de 2021 , conforme Aviso de Licitação, o que denota a
sua tempêstividâdê.

No mais, a impugnação foi apresentada por parte legítima e interessada, endereçada à autori-
dade competente e devidamente fundamentada.

Superado o juízo de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito.

3 FUNDAMENTAÇÃO

lnsurge-se a Impugnante no sentido de se solicitar do licitante provisoriamente classificado

em primeiro lugar que apresente ou envie imediatarnente, sob pena de não-aceitação da proposta, o
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Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal do lbama, acompa-

nhado do respectivo Certificado de Regularidade válido com chave de Autenticação Instituído pelo

artigo 17, incisoll,dalei n"6.938del98l,readequandooedital a Instrução Normativa n"6 de março
de 2013, conforme Lei n' 10.165/2000 e Instrução Normativa IBAMA n'6, de l5/03/2013.

A exigência de Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Fe-

deral do IBAMA, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido com chave de Au-
tenticação acaba comprometendo a participação das empresas não certificadas e acârreta ofensa ao art.

3o, § lo, inciso I, da Lei n". 8.666193, in verbis:

§ 1! E vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou lolerar, nos atos de convocação clúusul

go e no art. 3' da Lei n" 8. 248, de 2 3 de outubro de I 99 I ; (grifei)

Não consta do processo licitatório motivação para a inclusão de tâl exigência, ausente tam-

bém fundamentação da sua necessidade e pertinência em relação ao objeto licitado. Destacâ-se que as

licitações públicas devem proporcionar a maior competitividade possível para o objeto do certame,

com vistal não somente a oportunizar a todos os interessados a possibilidade de contratar com o poder

público, mas também para viabilizar a melhor contratação possível para o erário.

Assim, o procedimento licitatório visa garantir não apenas a selegão da proposta mais vanta-

josa para a Administração, mas sim, visa assegurar o princípio constitucional da isonomia entre os

potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Público (artigo 37'

inciso XXI,! da Constituição Federal de 1988).

Neste cenário, qualquer exigência que seja desprovida de fundamento Iegal torna-se descabi-

da em procedimentos licitatórios, eiJque na-Administração Pública somente é permitido fazer aquilo

que está autorizado por lei.

Aexigênciapretendida,portanto,càÍacÍeÍizaapráticadeatocontrárioaosprincípiosdaiso-
nomia e da obtãnçao i" propo.tu mais vantajosa, previstos no ârt. 30, caput. da Lei n" 8.666/93,_além

de constituir restrição ináevida ao caráter coirpetiiivo do procedimento licitâtório, a qual pode afastar

potenciais interessados em participar do Pregão Eletrônico'

A lmpugnante sustenta, que a exigência editalícia de Comprovante de Registro do fabricante

do produto no ôuã"rtro Técnico Fàderal d;IBAMA tem amparo legat na Lei n' 10..165/2000 e Instru-

iáo No.*utiuu ISAMA n. 6, de l5103/2013, porquanto consiituiriam prova de atendimento de requisi-

tos previstos ern lei especial disposto no art. 30, inciso IV, da Lei 8666/93'

Cabe ressaltar que restou configurado que não existe amparo legal para tais exigências'

posto que o produto descriio no item gl dà ANEXO I - Termo de Referência do edital é" QUA-

conlDrontelenl, resÍrin m ou fruslrem o seu caráÍer c()trlDel iliyo. inclusive nos casos de so-

ciedades cooperalivas, e estabeleçam preferências ou distinções ent razão da naturalidade,

da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer oulra circuns tdncia imDerlinenle ou irre'
levante para o específico obielo do contraío, ressalvado o disposto nos §§ 5a a l2 deste arti'

' "4.t. 37. A udministração Públi ca direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniâo, dos Estadot do

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princíp ios de legalidade impessoalidade moralidade'

Pub licidade e eficiência e, também, ao se8uinte: ( ) xx - ressa lvados os casos esPeciÍicados na legislaçâo, as

obrat serviços, comPras e alienações serão contratados mcdiante processo de licitação pública que assegure

de co com cláusulas que estabe leçam obrigações de Pagamcnto,

mantidas as condições efetivas da ProPosta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de

qualificaçâo técnica e econômica indis Pensa s à garantia do cumPrimento das obrigações;" (Grifei)
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DRO DE ÁVISO (MURÁL), revestido em cortiça, cont moldura em alumínio, dimensões 100 x 70.', ,
não se enquadra em nenhum componente do código 7.4, pois ainda que aceitássemos a interpretação
que as estruturas de matérias constantes da norma são estruturas simples como de um quadro e
não estruturas maiores (potencialmente poluidoras, decorrente do beneficiamento direto da
madeira), os quadros objeto de nossa licitação não possuem estruturâ de madeira (estrutura de
alumínio), tiio somente a base.

Ainda neste ponto há de se destacar as seguintes fundamentações legais, conforme
descrito no Artigo 10, inciso I, da Instrução Normativa IBAMA n.06 de l5103/2013:

Art. 10". São obrigadas à inscrição no CTF/ÁPP as pessoas fisicas e jurídicas que se
dediquem, isolada ou cumulativamente: I - a atividades polencialmente poluidoras
e utilizadoras de recursos ambientais, nos tern os do arl. 2",
inciso I; II - à extração, produção, Íransporte e comercialização de produtos potenci-
almenle perigosos oo neio anbiente: III - à extração, produção, Írans-
porle e comercializoção de produlos e subprodutos da fauna e flora.

O Anexo I da referida Instrução Normativa, apresenta a Tabela de Atividades Potencialmen-
te Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, o qual cabe destacar a descrição do código 7 - 4:
"Fabricação de estruturas de madeira e móveis", sendo que tal descrição não se enquadra no produto
descrito no item 9l do ANEXO I do edital.

Vale ressaltar que o comprâsnet não possui em seu catalogo todos os códigos compatíveis ao
que o edital em seu Termo de referencia anexo I solicita, devendo as empresas interessadas em parti-
cipar da presente licitação atentar para ao item I .1 . I :

"Em caso de discordância exislenÍe enlre as especifcações, ou qualquer disposiÇão deste

objeto descritas no COMPRASGOVERNÁMENTAIS e as especirtcações constantes do Anero
I - TERIUÍO DE REFERENCIA - deste Edital, prevalecerá o que está no Edital"

Ainda, embora os regramentos acima deixem assente a necessidade de se observar os requi-

sitos de qualidade, utilidade, resistência e segurança previstos em normas técnicas do IBAMA, não

obrigam, tampouco cogitam, prévia certificação de conformidade com as normas do IBAMA para

viabilizar a participação em licitação deflagrada pela Administração Pública.

A obrigatoriedade de o produto a ser contratado cumprir os requisitos impostos por uma de-

terminada norma não se confunde com a exigência de que os produtos possuam certificação de con-

formidade com o Cadastro Técnico Federal do lbama, razão pela qual, mais uma vez, mostra-se desar-

razoada e impeíinente a comprovação de registro do fabricante do produto no IBAMA'

Entendemos que a inclusão da exigência de comprovação de registro no cadastro Técnico

Federal/IBAMA pode levar a diminuição dJ empresas interessâdas em paíicipar, perdendo a Admi-

nistração Pública devido à restrição de competitividade.

Quanto ao pedido descrito no item'2", considerando que é uma das atribuições do pregoeiro

examinar à decidir'as impugnações, conforme descrito no AÍ 24, §l' do Decreto Federal no

E ainda para o disposto no itern 6.7:

"Descriçõo detalhada do objeto, devendo ser elaborada naforma deste Edilal e seus anexos,

contendo as quantidades e especificações dos produtos de forma detalhada (dertnidos no

Ánexo I deste Ediíol) para o(s) qual(ais) esliver apresentando proposta, e o(s) seu(s) respec'

tivo(s) preÇo(s) unitário(s) e preço(s) total(is) de cada item(ns) que esliver contando, con'

forme ITEM único conslanles no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, de maneira a

demonslrar o completo alendimento às corucle stictts conslanle§ no Termo de Referênciu"
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10.02412019, e considerando que não há previsão legal de envio à autoridade superior no caso de im-
pugnação.

Outrossim, ressalto que este ente estatal, não está contratando indústria para fabricação do

item e sim, na condição de consumidora, buscando no mercado empresas que revendem o produto

direto ao consumidor, o que faz com que a obrigatoriedade de atender as normas citadas, são do fabri-

cante do produto e não do distribuidor ou do empresário que revende ao consumidor final. Raáo pela

qual, a exigência constante na impugnação não se aplica na compra feita pelo consumidor final do

produto.

Diante do exposto, conclui-se pela llqp§gdêElg da presente Impugnação, para o fim de

ser mantido o edital, garantindo-se a ampliação da participâção de licitantes e a isonomia entre estes, e

tendo em vista a inexistência dejustificativas técnicas plausíveis para tanto no processo administrativo

e irrelevância destas parâ a execução do objeto do contrato, bem como por consistirem tais solicitações

em violação aos ditames do art.3", § l', inciso I, da Lei n". 8.66ó193.

4 CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 37, inciso XXI, da constituição Federal e artigo 3',

da Lei n." g.666t93, opina-se peta ADMISSIBiLIDADE e IMPROCf,DÊNCIA da impugnação do

edital do pregão Eletiônico n: 0061202l, apresentada pela empresa MULTI QUADROS E VIDROS

LTDA.

É o parec"r, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria.

Santarém/PA, 20 de abril de 2021

VANESSA ALMEIDA

P ort aria no 0 4 9/2 0 2 1 - DÁG/ D RH
tM-
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