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PREZADO SR. PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019 

 

 

A empresa APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, 

com sede na Rua Projetada S/N, Macaíba/RN, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 090.318.314-50 vem com fulcro no § 2º, 

do art. 41, da Lei nº 8.666/93, tempestivamente, solicitar, apresentar 

IMPUGNAÇÃO aos termos do edital supramencionado pelos fatos e 

fundamentos a seguir expostos. 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE  

 

Preliminarmente merece ser analisada a tempestividade do 

presente pedido, uma vez que o edital determina no item “17.1 Até 02 (dois) 

dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital”. 

Diante disso, deve ser recebido e analisado o presente pedido, 

pois tempestivo. 

 

II - DOS FATOS  

 

O lote 15 do termo de referência descreve a aquisição de carteira 

escolar. Entretanto, não exige em momento algum a apresentação de laudo 

de conformidade com a norma NBR 14006/2008 para os itens Carteiras 

Escolares, o qual é obrigatório para este tipo de móvel. 

Cumpre esclarecer, primeiramente, que a norma ABNT NBR 

14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno 

individual estabelece os requisitos mínimos para conjunto aluno individual,  

composto  de  mesa  e  cadeira,  para  instituições  de  ensino  em  todos  os  

níveis,  nos  aspectos  ergonômicos,  de  acabamento, identificação, 
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estabilidade e resistência, tratando das questões relativas a recomendações 

ergonômicas (postura) e antro-pométricas (dimensões) do mobiliário 

destinado à utilização em sala de aula, conforme Portaria do INMETRO n.º 

047, de 08 de março de 20051, lastreada no objetivo de “propiciar adequado 

grau de confiança de que o produto atende aos requisitos de qualidade e 

adequação ao uso, com o menor custo possível para a sociedade”. 

É sabida a dificuldade de os órgãos públicos elaborarem termo 

de referência e exigências de qualidade de produtos dos quais não possuem 

conhecimento técnico, porém, a falta de conhecimento técnico não pode 

deixar de observar a legislação e as orientações dos órgãos máximos da 

educação, como faz ao não exigir a apresentação de laudo de conformidade 

com a norma NBR 14006 para o item 01. 

A referida certificação busca garantir que sejam adquiridos 

Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual – 

devidamente avaliados, com foco na saúde e segurança, conforme requisitos 

e dimensões estabelecidos na norma ABNT NBR  14006, visando garantir os 

aspectos ergonômicos, de acabamento, identificação, estabilidade, 

resistência e segurança.  

Neste ponto, mister destacar as Portarias 105, de 06 de março 

de 2012 e n.º 184, de 31 de março de 2015 do INMETRO, que instituem, no 

âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, a 

certificação compulsória para móveis escolares –cadeiras e mesas para 

conjunto aluno individual, onde, destaca-se: 

 

Art. 4º Determinar que, a partir de 30 de setembro de 2015, 
os Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto 

Aluno Individual deverão ser fabricados e importados 

somente em conformidade com os Requisitos ora 

aprovados e devidamente registrados no Inmetro. 

Parágrafo único. A partir de 30 de março de 2016, os Móveis 

Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno 
Individual deverão ser comercializados, no mercado 

                                                             
1 http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC000937.pdf  

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC000937.pdf
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nacional, por fabricantes e importadores, somente em  

conformidade  com  os  Requisitos  ora  aprovados  e  
devidamente registrados. (grifo nosso) 

 

O preço, a qualidade, a adequação ao usuário e às atividades 

didáticas, a durabilidade, a conservação, a manutenção e o reparo dos móveis 

são observações fundamentais, sendo que a qualidade do mobiliário é a soma 

de um conjunto de características, sendo que diversas pesquisas, discussões 

e determinações, tanto do Inmetro quanto da ABNT e do Ministério da 

Educação, chegou-se à NBR 14006, sendo esta exigida para todos os níveis 

escolares. Portanto se um modelo apresenta características que assegurem a 

sua durabilidade, mas não atende às adequações didáticas e 

antropométricas, não deve ser considerado um produto correto, em razão 

disso, primordial para qualquer evento licitatório, a observância das Normas 

técnicas e das Portarias do INMETRO e do FNDE. 

A própria Lei 8.666/93 garante a legalidade para esta exigência, 

conforme inciso IV do artigo 30, que disciplina:  

 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

[...] IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 

quando for o caso.  

 

A “lei especial” citada na norma acima está consubstanciada na 

Lei Federal n° 9.933/99, que disciplina a competência do Conmetro e Inmetro 

e dá outras providências:  

 

Art. 1° Todos os bens comercializados no Brasil, insumos, produtos 

finais e serviços, sujeitos a regulamentação técnica, devem estar em 
conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor. 

Art. 3° O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(Inmetro), autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei n° 5.966, de 1973, é 
competente para: [...]  

III - exercer, com exclusividade, o poder de polícia 

administrativa na área de empenho jurídico; [...]  

VII - registrar objetos sujeitos a avaliação da conformidade 
compulsória, no âmbito de sua competência; (grifo nosso)  
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A inobservância destas regras seria violar o princípio basilar da 

legalidade, estabelecido pelo art. 3º da Lei 8.666/93, viciando todo o 

processo licitatório:  

 
Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (grifo nosso) 

 

Portanto, se faz necessária a reavaliação das exigências de 

laudos de conformidade para avaliação a qualidade dos produtos do edital, 

mais precisamente do ITEM 01, uma vez que a falta da exigência de 

conformidade com a NBR 14006, contraria a legislação vigente, as normas e 

instruções do INMETRO e do Ministério da Educação.  

 

III - DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, com base nos argumentos acima e de tudo o 

mais que consta na legislação aplicável, requer a empresa APFORM 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, que a presente impugnação seja 

recebida, processada e JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE, determinando 

a exigência de apresentação de laudo de conformidade com a NBR 14006 

para os itens Carteiras Escolares do Lote 15, bem como, que seja exigida 

também a comprovação documental das empresas participantes da licitação 

de que o produto foi realmente avaliado por Laboratório independente e 

capacitado para tanto e está em conformidade com a NBR 14006. 

 

 

 

Macaíba/RN, 17 de abril de 2019. 


