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Assunto:
DE REGISTRO

Impugnação ao edital do certame licitatório SISTEMA
DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO
N° 09/2020
e

Processo Administrativo
.

A empresa

AÇOPLAST

INDÚSTRIA

n. °23076.029096/2019-28.
E COMÉRCIO

LTDA-EPP.,

inscrita no CNPJ sob o

n°
09.537.181/0001-64,
estabelecida na Rua João Manuel Pontual, n° 70, Centro, Escada/PE,
l
CEP: 55.500-000, representada pela sua sócia administradora que abaixo assina, nos termos do
contrato social em vigor, vem, perante V. Ex. oferecer com fundamento no artigo 24 do Decreto
n° 10.024/2019

a presente

Impugnação

ao edital do Pregão Eletrônico

acima informado.

li_ DOS FATOS
A subscrevente

tendo interesse

respectivo Edital eletronicamente,
deparou-se a mesma:

em participar

ao verificar

da licitação

as condições

supramencionada,

para participação

adquiriu

o

no pleito em tela,

1° Ponto: Todos os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12 e 13, do pregão acima referenciado

que são

~cochados, os preços estimados estão inexequíveis diante das especificações técnicas dos itens
das exigências dos laudos, portanto, para cumprimento das exigências do edital e dos laudos

e

solicitados

é impossíveis

pelo valor estimado.

1° Ponto:

No tocante a exigência do cadastro do fabricante no IBAMA comprovando regularidade
ambiental (Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal conforme Lei 6.938, de
31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N° 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013), porém a
Instrução Normativa do IBAMA n° 6/2013, está desatualizada, pois já tem a Instrução Normativo
I

S;Ob o n° 11/2018

que

regulamenta

o Cadastro

de Recursos

Ambientais

realizado a alteração

altera
Técnico

a Instrução

Normativa

Federal de Atividades

- CTF/APP

e dá outras

n06, de 15 de março
Potencialmente

providências,

Poluidoras

de 2013,

que

e Utilizadoras

com isso solicitamos

que seja

no edital,

!
"

Ponto: No edital é exigido vários laudos, no qual deverá ser apresentados conforme o subitem
8.7.2 no prazo de 15 (quinze) dias corridos, porém ressaltamos que para solicitar laudos técnicos

~o

q

Órgão tem que informar um prazo cumprível de no mínimo 30 (trinta) dias úteis, até porque não

se faz laudo de um dia para outro, e só as empresas
da licitação e já tenham produzidos
\

presente

licitação.

Portanto,

e guardados

deve estipular

tendo em vista que os próprios

Tribunais

afastam
a possibilidade de participação
,
qualidade do produto, fora que alguns

que já tenham conhecimento

anteriormente

todo o material com a certeza que irão ganhar a

um prazo razoável

para apresentação

de Contas tem reputados

inválidas

dos mesmos,

as exigências

que

de licitantes que não detenham determinado laudo de
laudos são apenas meio de impedir a partlcipaçào de

i

•

empresas.
t

I
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Ponto: O edital não dispõe de quantidade mínima solicitada por entrega, uma vez que por se
tratar de um Registro de Preço faz-se necessário que esteja disposto o pedido mínimo do órgão
para que as empresas participantes disponha desta ,informação para poderem elaborar seus
~ustos para participar da licitação. Evitando assim problemas para ambas as partes com
surpresas desagradáveis, pois sua ausência tem ocasionado uma verdadeira farra nos
~rocessos licitatórios, pois simplesmente os órgãos solicitam uma quantidade insignificante
diante da quantidade geral licitada, muitas vezes não sendo viável devido ao frete ser mais
oneroso do que o pedido, assim as empresas ficam com os prejuízos e os órgãos não
consequern obter êxito nas suas necessidades. Além do que muitos processos contemplam
grandes quantidades com fito único de usar a ata em outros Órgãos, prática já diagnosticada,
pelos Tribunais de Controle.
0

i

50

Ponto: o subitem 4.1 do Termo de Referência informa o prazo de entrega em 30 (trinta) dias
Garridos, contados da data de recebimento da nota de empenho, todavia tal prazo dificultá a
~ntrega dos materiais, uma vez que carecem de tempo para produzir e de tempo para a logística
~fetuar a entrega, pois pode a administração fazer o pedido da quantidade total do item ou a
metade do mesmo em um único pedido, em virtude disso a necessidade de informar no edital a
9uantidade mínima de cada item, bem como o prazo para a entrega dos móveis licitados deve
está de acordo com o bom senso e com a meta de obter êxito na licitação, o que não reflete o
disposto no edital, no qual deve estipular prazos cumpríveis e que levem a um certame licitatório
eficaz e não estipular prazos impraticáveis pelas empresas.
I

6

Ponto: No subitem 4.1.1 é informado 6 (seis) locais de entregas dentro do Recife, Vitória de
~anto Antão e Caruaru, todavia, no tocante aos itens 01, 02, 03, 04, 07, 08, 12, 13, 14, 16, 17,
1!8,20,
21, 23, 24, 27, 28 e 31 todos serão com entregas em Recife/PE, porém são 4 (quatro)
,
I~gares diferentes dentro do Recife/PE, portanto, precisamos que seja informado no edital o
duantitativo de cada item que será encaminhado para cada um do local, como por exemplo: O
item 01 - Cadeira com prancheta escamoteável são 283 unidades, esse quantitativo será
~ntregue em qual local? No Campos Recife, no FDR - ftaculdade de Direito do Recife do CCJ,
rio Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias (NTVRU), ou no Memorial da Medicina de
~ernambuco, portanto, essa informação precisamos ter conhecimento, uma vez que é
imprescindível termos o conhecimento exato do local da entrega, até mesmo para que as
empresas comporem seus custos e possam calcular também o frete que é um ponto
fundamental
para elaboração dos preços, verificar também qual o tipo de caminhão poderá
~hegar ao local da entrega, e isto a administração pública já deve ter um planejamento prévio
das suas aquisições, no tocante a qual item e o quantitativo será entregue para cada endereço
informado no Recife, portanto, essa informação deverá está disponibilizadas no processo
Ifcitatório.
0

(

I
i
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Isso posto, visando adequar o edital às exlqências legais explicitadas, g~rantir a
observância do interesse público, do princípio da legalidade, espera-se pelo conhecimento e
~rovimento da presente impugnação, reformando-se o edital do Pregão Eletrônico n° 09/2020.
I
Diante de todo o exposto solicitamos que os pontos levantados pela empresa sejam
revistos para que os princípios basilares do direito como da, isonomia e competitividade entre
dutros sejam resguardados.
"
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11- DO PEDIDO
,
Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito
I

.

para:
(

I
(
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Determinar-se a republicação do Edital, escoimados atos ilegais apontados, reabrindo-se os
prazos.
-: Alteração do edital.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.

-I,

Atenciosamente,

AÇOPL
P
M i Eliza de Araújo Freire Kutz
Cargo/Função: Sócia/Administradora
Cédula de Identidade nO.:8.214.165 SDS/PE
CPF: 066.936.484-36

G/ CÓPIA:
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