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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2016 – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de móveis (armários de aço) para futuras contratações de 
acordo com a necessidade e conveniência da Administração Municipal. 
 
IMPUGNANTE: GONÇALVES COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES EIRELI - ME. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 02/08/2016, às 13h51min, foi protocolado na recepção da Coordenação de Materiais e Patrimônio – 
CMP o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante não atendeu ao pressuposto para que se proceda 
à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à representação da 
empresa ante a Administração Pública. Diante do exposto, a presente petição será respondida como 
esclarecimento. 
 
Subitem 23.7 do edital: 
 

23.7  Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 
 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a impugnante GONÇALVES COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES EIRELI - ME em 
síntese alegando que: 
 
a) “... Há disparidade entre a exigência da norma ABNT e as especificações do Termo de Referência...". 
 
b) “... No item 01, consta a seguinte especificação: ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 02 PORTAS, DE ABRIR, 
DOTADAS DE NO MÍNIMO 02 REFORÇOS...”.  
“... a medida da profundidade especificada é de 400mm, já a norma ABNT 13961:2010 prescreve que a 
medida da profundidade mínima para armários deverá ser de 450mm...” 
“... Na mesma especificação está sendo permitido uma tolerância máxima de 10% para mais ou para 
menos. Assim, se aplicarmos a tolerância, a medida ainda não alcançará o mínimo exigido para a norma 
ABNT 13961:2010...” 
 
c) “... Para o item 02, está especificado dessa forma: ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO, COM 04 GAVETAS, 
PARA PASTA SUSPENSA, TAMANHO OFÍCIO...”  
“... No final da especificação, conforme pode ser observado, consta o seguinte: “CONFORME NORMA 
NBR 13961/03...” 
 “... a norma especificada está errada, correto é NBR 13961:2010...” 
“... segundo a NBR 13961/2010 a espessura da chapa de aço deverá ser no mínimo “Chapa 22”...”. 
 “... está sendo aceito para este item uma variação de 5% para mais ou para menos, diferentemente dos 
outros dois itens que tem a margem de tolerância de +/- 10%...” 

 
e) "...Para o item 03 está especificado medida da profundidade de 0,30cm (ou 300mm)..." 
“...Segundo a NBR 13961:2010, a profundidade mínima para a estante em aço deverá ser de 450mm, ou 
seja 45 cm...” 
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f) “...não está sendo especificado a espessura da chapa, o que induzirá a erro os licitantes...” 
 
 
DO PEDIDO 
 
A recorrente requer: “... A suspensão do processo licitatório para as devidas correções...”. 
 
 
DO JULGAMENTO 
 
Em primeiro lugar, esclarecemos que as especificações e exigências técnicas a serem licitados são 
definidas e encaminhadas à Comissão de Licitação pelo Órgão solicitante, motivo pelo qual, a presente 
impugnação foi encaminhada a Coordenação de Serviços e Gestão de Contratos – SECAD do Município 
de Camaçari, para avaliação da impugnação. 
 
Pela Representante da SECAD foi respondido: 
 
“... informamos que após análise, verificamos a necessidade de adequação das especificações dos itens 
do processo licitatório para atender a Norma NBR 13961:2010. Dessa maneira, encaminhamos a TR 
37/2016 com alterações...” 
 

DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com base 
no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 803/2007, 
das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, subsidiariamente, resolve: 
 
1. Receber a impugnação ao Edital apresentada pela GONÇALVES COMÉRCIO DE MÓVEIS E 
DECORAÇÕES EIRELI - ME, dando tratamento apenas de esclarecimentos, já que não existe 
comprovação da representação da empresa e no mérito:  
 
2. Julgar no mérito PROCEDENTE os questionamentos, devendo ser alterada a especificação do edital. 
Nova data de abertura deverá ser acompanhada no portal de compras deste município 
(http://www.compras.camacari.ba.gov.br/). 

 
 

É o parecer, SMJ. 
 
 

Camaçari, 10 de agosto de 2016. 
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