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PARECER JURÍDICO 

 
 

OBJETO DE ANÁLISE: 

Foi solicitado Parecer Jurídico sobre a impugnação apresentada junto ao Edital de 

Processo Licitatório n. 46/2022, Pregão Presencial n. 42/2022, referente à “pregão presencial para 

registro de preço com validade de 12 (doze) meses, para possível aquisição de conjuntos escolares 

infantis, conjunto coletivo infantil, cadeira estofada giratória presidente, fraldário/trocador, armário 

estante, arquivo com quatro gavetas, estante com 09 nichos, armário com nove portas coloridas, 

estante organizadora com oito caixas, conforme solicitação da Secretária de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer;”, tendo a empresa Gesul Comercial Ltda Me, apresentado impugnação supostamente 

pela exigencias técnicas apresentadas no Edital.  

A presente Impugnação deve ser analisada por ser tempestiva a sua apresentação, pois 

protocolado dentro do prazo legal. 

É o relato necessário. 

Analisando a solicitação do pedido de impugnação apresentado, cumpre expor que o 

Município de Ponte Serrada adotou critérios que visam unicamente a aquisição de produtos cuja 

durabilidade, solidez, segurança e ergonomia sejam garantidos por meio de atendimento às normas 

de construção do mobiliário. Fato este que, para ser atendido, necessita da solicitação de laudos e 

relatórios de ensaios que comprovem a qualidade e garantam a durabilidade do mobiliário, evitando 

assim uma destinação incorreta de recursos públicos e principalmente garantindo a segurança dos 

usuários. 

Para tanto, a exigência do relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado ao 

INMETRO, do esforço da tração de 4150 kgf na região da solda, tem a finalidade de reforçar e 

garantir a força da resistência da solda, ou seja, a união dos dois tubos. Este relatório é de suma 

importância, pois caso a solda seja fraca ou de má qualidade no manuseio do móvel ela pode se 

romper, ocasionando inclusive um incidente grave aos alunos que farão uso desse móvel, como até 

mesmo um corte. 

Importante dizer que os ensaios específicos para solda foram desenvolvidos 

considerando que a resistência aos mesmos é afetada por trincas/entalhes/junções/bolhas e pela 

aplicação de carga, ou seja, não estando em conformidade, os móveis podem ocasionar “acidentes” 

aos usuários. 

Quanto à alegação de exigência do INMETRO para o item 2, verifica-se que em 

nenhum momento o edital exige a apresentação do Certificado de Conformidade do INMETRO, e 

 



sim, exige o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela 

associação brasileira de normas técnicas (ABNT), ou seja, são documentos totalmente diferentes 

entre si. 

Estando a Administração Municipal seguindo com todos os princípios que regem o 

processo licitatório, cumpriu-se com todos os requisitos para elaboração deste processo, onde 

houveram orçamentos de mais de 3 empresas que sugeriram estes laudos/relatórios, demonstrando 

que mais de um fabricante possui tais documentos. 

Ainda que, se entendesse por bem em exigir a apresentação do Certificado de 

Conformidade do INMETRO somente para a cadeira do item 2 (Conjunto coletivo infantil), seria 

totalmente plausível, pois a definição de Conjunto Aluno é apresentada de forma individual na 

legislação vigente, ou seja, pode ser exigido somente para a mesa ou somente para a cadeira, 

vejamos: 

1.2. Conjunto aluno 
Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes - mesa e cadeira 
– da mesma classe dimensional. 
 

A ABNT NBR 14006 estabelece os requisitos mínimos para instituições de ensino em 

todos os níveis, nos aspectos, de acabamento, identificação, estabilidade e resistência. O metal dos 

materiais escolares deve ter tratamento anticorrosivo. A resistência à corrosão na câmara de névoa 

salina deve ser de no mínimo 300 horas quando ensaiado conforme ABNT NBR 8094 e 8095. Desta 

forma, a Administração Municipal pode exigir o grau que deseja neste relatório a partir de 300h, pois 

garantirá a solidez e durabilidade do produto, evitando-se a aquisição de produtos sujeitos a 

desplacamentos e ferrugem. 

Salienta-se que qualquer indústria, fabricante de mobiliário escolar ou outro possui 

acesso aos relatórios solicitados no Edital, através da submissão de seus produtos a qualquer órgão 

(laboratórios) competente para realizar os devidos ensaios, aprovando ou não sua qualidade. Se 

aprovados, receberão o relatório de conformidade. 

A exemplo de que o Município deseja adquirir móveis de qualidade e durabilidade 

comprovada em diversas licitações tem emitido e realizado editais com tais exigências de laudos e 

relatórios, exemplo disso foi o Pregão Eletrônico n° 65/2021 ocorrido em Junho/2021 no Município de 

Ponte Serrada-SC, que teve muitos interessados/participantes/fabricantes de mobiliário escolar, 

demonstrando assim que não houve qualquer direcionamento ou favorecimento de quaisquer licitantes. 

Destarte, conclui-se que as exigências voltadas para o quesito “qualidade do produto” 

estão em consonância com Portaria nº 1.600/2003 do Ministério da Educação, que regulamenta a 

aquisição de mobiliário escolar em âmbito nacional: 

 

“Art. 2º Nas aquisições de equipamentos e mobiliários escolares pelos Estados e 
pelos Municípios, deverão os órgãos da Administração Pública buscar o 
desenvolvimento e alcance de padrões de qualidade que levem em 
consideração a saúde dos usuários e o desempenho e a vida útil dos produtos 
adquiridos”. 

 



Conclui-se, portanto, que as exigências do Edital nº 116/2012 são absolutamente 

pertinentes, pois, além de se tratar de verba pública, a natureza dos móveis (escolares) determina o rol 

de documentos exigidos, levando-se em conta que em outras oportunidades o Município de Ponte 

Serrada já procedeu a aquisição de mobiliários com os mesmos requisitos sem que houvesse restrições 

e necessidade de assistência técnica, confirmando a qualidade do mobiliário. 

Além disso, por tratar-se de móvel que já foi adquirido em outros processos licitatórios, 

satisfazendo as expectativas quanto à segurança e qualidade do mobiliário, não há motivos para a 

desistência da aquisição dos mesmos. 

Sendo assim, manifestamos pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada pela 

empresa GESUL COMERCIAL LTDA ME, mantendo-se os termos do edital já publicado e também a 

data e horário de abertura pré-estabelecidos. 

Salvo melhor juízo, este é o parecer.  

Ponte Serrada, 2 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ PANIZZI 
Consultor Jurídico 

OAB/SC 23.051
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