
De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2020

Para : Gustavo Pamplona Advogado
<gpsadv@gmail.com>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2020

qui, 20 de ago de 2020 16:12

Boa tarde Sr Gustavo!

Cumpre informar que foram acatadas as impugnações e que não mais serão
exigidos os itens 1, 2, 3, 4, 7 e 9 constantes do anexo II do Termo de Referência,
Anexo do edital 057, por serem itens que caracterizam restrição de
competitividade, muito embora não sejam elencados como documentos de
habilitação e tampouco parte integrante da proposta.
Informo ainda que a data do pregão permanece inalterada uma vez que as
mudanças não alteram, de forma substancial, na elaboração da proposta.
As respostas formais das impugnações serão publicadas no site do TJ.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Gustavo Pamplona Advogado" <gpsadv@gmail.com>
Para: "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>, rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Segunda-feira, 17 de agosto de 2020 17:25:15
Assunto: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2020

Ilmo. Pregoeiro,

Em anexo, petição em face ao edital de licitação nº 057/2020.

Requer-se acusar recebimento.

Colocamo-nos à inteira disposição de V. Sas. para qualquer outro esclarecimento
que julgarem necessários.

Atenciosamente,
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2020

Para : Gustavo Pamplona Advogado
<gpsadv@gmail.com>

Gustavo Pamplona
advogado OAB/MG 85.770

Confidencial/Confidential:
Sujeito a privilégio legal de comunicação advogado/cliente
Privileged and confidential attorney/client communication

qua, 19 de ago de 2020 17:09

Recebido!

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Gustavo Pamplona Advogado" <gpsadv@gmail.com>
Para: "Comissão de Licitação, TJGO" <licitacao@tjgo.jus.br>, rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Segunda-feira, 17 de agosto de 2020 17:25:15
Assunto: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2020

Ilmo. Pregoeiro,

Em anexo, petição em face ao edital de licitação nº 057/2020.

Requer-se acusar recebimento.

Colocamo-nos à inteira disposição de V. Sas. para qualquer outro esclarecimento
que julgarem necessários.

Atenciosamente,

Gustavo Pamplona
advogado OAB/MG 85.770

Confidencial/Confidential:
Sujeito a privilégio legal de comunicação advogado/cliente
Privileged and confidential attorney/client communication
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De : Gustavo Pamplona Advogado
<gpsadv@gmail.com>

Assunto : EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2020
Para : licitacao@tjgo.jus.br, rjayme@tjgo.jus.br

seg, 17 de ago de 2020 17:25
1 anexo

Ilmo. Pregoeiro,

Em anexo, petição em face ao edital de licitação nº 057/2020.

Requer-se acusar recebimento.

Colocamo-nos à inteira disposição de V. Sas. para qualquer outro esclarecimento
que julgarem necessários.

Atenciosamente,

Gustavo Pamplona
advogado OAB/MG 85.770

Confidencial/Confidential:
Sujeito a privilégio legal de comunicação advogado/cliente
Privileged and confidential attorney/client communication
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G U S T A V O  PA M P L O N A  

A D V O G A D O  

Ilmo. Pregoeiro do Tribunal de Justiça de Goiás - TJGO, 

 

 

Edital de licitação nº 057/2020 

 

 

GUSTAVO PAMPLONA SILVA, advogado, mestre em Direito Público, OAB/MG 85.770, RG 

M6309716, CPF: 000.129.116-58, título de eleitor nº 1133408702/72, zona 030, seção 0239, 

emissão 19/04/93, vem, na forma de direito, 

I M P U G N A R 

O edital do PROCESSO RETRO INDICADO, nos termos do edital em análise, pelas razões de 

fato e de direito que passa a expor. 

PRELIMINAR: 

Antes de adentrar no mérito, insta atacar algumas questões preliminares. Senão 

vejamos. 

 

DA LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR O PRESENTE EDITAL: 

 

A legitimidade do cidadão para impugnar editais de licitação possui previsão 

legal e, ainda, encontra respaldo na melhor doutrina. 

Preliminarmente, no plano constitucional é assegurado a todos o direito de 

petição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXIV, “a”, da Constituição. 

Carlos Ari Sundfeld1 discorrendo sobre a norma citada defende a possibilidade 

de qualquer pessoa, física ou jurídica, impugnar o edital, pois o citado dispositivo garante o 

direito de petição aos Poderes Públicos, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 

abuso de poder. 

Em sede de estatuto licitatório, dispõe o §1º, art. 41 da Lei 8.666/93 que: 

 

                                                             
1  in Licitação e Contrato Administrativo", Malheiros Editores, 1994, pg. 181 
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§ 1º. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 

licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 

protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 

para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) 

dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 

113. (grifo) 

 

Insta pontuar que se as normas licitatórias não fazem distinção entre tipos de 

interessados, ou seja, utiliza a expressão “qualquer pessoa”, assim sendo, natural ou jurídica, 

logo, não pode o aplicador do direito criar critérios ou distinções não previstas, sob pena de 

violação do Princípio da Legalidade (art. 37, Constituição). 

De igual modo, não é legítimo obstar a impugnação sob possível argumento de 

falta de interesse na participação, pois este entendimento contraria a melhor doutrina. 

Afirma Marçal Justen Filho que “não pode se escusar sob invocação de que o particular não 

teria interesse em participar da licitação ou que não preencheria, nem mesmo em tese, os 

requisitos para tanto.” (in Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 13ª edição, pg.: 547). 

Com efeito, em sede de impugnação a questão não se circunscreve ao interesse 

em participar, mas refere-se a tutela da legalidade, logo, trata-se de direito-dever de 

“qualquer pessoa” intervir e contribuir para a legalidade e legitimidade do procedimento 

licitatório. 

O Superior Tribunal de Justiça mantém o mesmo entendimento no sentido de 

que a legitimidade ativa para impugnar edital licitatório é conferida a qualquer cidadão ou 

pessoa jurídica, uma vez que a legislação adotou esse critério “mais alargado de legitimidade 

ativa” para contestar a validade do instrumento convocatório pois, “em se tratando de 

processo licitatório, estão em jogo não só os interesses jurídicos e econômicos 

imediatamente aferíveis, mas, sobretudo, a observância do princípio da legalidade e do 

interesse público envolvido”. (AgRg no MS 5.963/DF, Primeira Seção, Rel. p/ acórdão Min. 

José Delgado, DJ 3/9/2001). 
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Em recente decisão proferida pelo próprio TCU (Acórdão 365/2017) este se 

posicionou no sentido de que “independentemente de tratar-se de empresa que tenha sido 

declarada inidônea pela Administração Municipal, ela poderia, na condição de interessado, 

apresentar impugnação ao edital, cabendo obrigatoriamente ao município julgar a 

impugnação no prazo estipulado, pois o pedido de impugnação de edital não é restrito às 

licitantes.” 

Desta forma, não há que prevalecer a dúvida quanto a eventual interesse em 

impugnar qualquer edital com receio de tumultuar o certame ou de haver qualquer tipo de 

prejuízo. Havendo justos motivos, qualquer cidadão, como dito pela lei e reafirmado pela 

jurisprudência, poderá impugnar os termos constantes em edital. 

Diante do exposto, conclui-se que a legitimidade para impugnar o ato 

convocatório do referido processo administrativo. 

 

DA TEMPESTIVIDADE E DA AUTOTUTELA 

 

A presente impugnação é tempestiva. 

O Tribunal de Contas da União já acolheu tal entendimento. No Acórdão nº. 

1/2007 (processo TC 014.506/2006-2) o TCU entendeu ser tempestiva uma impugnação 

apresentada em 22/11/2005 (terça-feira) em face de um pregão que teria abertura em 

24/11/2005 (quinta-feira). Do mesmo modo, através do Acórdão nº. 382/2003 (processo TC 

016.538/2002-2) entendeu ser tempestiva uma impugnação apresentada em 27/9/2002 

(sexta-feira) em face de uma licitação que ocorreria em 1/10/2002 (terça-feira). 

Todavia, caso ocorra algum imprevisto no trâmite interno e burocrático do Órgão 

realizador da licitação e se compreenda que a presente peça é intempestiva, requer-se que 

seja recebida sob a égide de petição constitucional e seja inteiramente conhecida, 

processada, respondida e exercido o dever-poder de auto-tutela pela Administração, 

segundo o entendimento da melhor doutrina e jurisprudência do TCEMG: 

 

Licitação. Exercício da autotutela quanto ao edital. “(...) a 

intempestividade da impugnação não esquiva a Administração de 
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exercer a autotutela dos seus atos, sobretudo quando estes se 

encontram eivados de vício insanável. Neste sentido, como nos 

informa Maria Sylvia Di Pietro, a anulação feita pela própria 

Administração independe de provocação, uma vez que, estando 

vinculada ao princípio da legalidade, ela tem o poder-dever de zelar 

pela sua observância”. (Licitação n.º 627765. Rel. Conselheiro Moura 

e Castro. Tribunal de Contas de Minas Gerais. Sessão do dia 

03/10/2006). 

 

Constata-se, portanto, que mesmo intempestiva a impugnação, inclusive por 

razões estranhas à alçada do impugnante, é dever da Administração responder o presente 

feito e, constatada a ilegalidade, exercer a auto-tutela e anular de ofício os itens 

questionados, conforme enunciado nº 473 da Súmula do STF. 

 

DA LEGALIDADE DA FORMA DO ENVIO DA IMPUGNAÇÃO 

 

Considerando o item 6 do edital em comento, é lídimo o envio de impugnação 

“via e-mail”. Observando que não há indicação para qual e-mail que se deve enviar, logo, 

todos os e-mails do edital são legítimos. 

Com efeito, já decidiu o TCU que impugnação via e-mail é legítima. 

 

LICITAÇÕES. DOU de 20.10.2016, S. 1, ps. 75 e 76. Ementa: o TCU 

considerou como vícios no edital e no processamento de uma 

tomada de preços: a) não apreciação, pela Comissão Permanente de 

Licitação (CPL), do mérito da impugnação ao edital apresentada 

pela representante, sob alegação de envio eletrônico da 

impugnação, e não por protocolo, como exigiria o edital; b) omissão 

no edital sobre como exercer o direito de impugnação ao edital, 

inclusive sua forma de envio/apresentação, contendo o edital 

apenas disposição genérica sobre petição dos interessados à 
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presidente da CPL para sanear dúvidas sobre edital e documentos 

relacionados a ele, em desacordo com o art. 40, incisos XII e XV, da 

Lei nº 8.666/1993; c) escolha do tipo "técnica e preço" para licitar 

serviços predominantemente operacionais e logísticos com ações 

padronizadas, sem justificativa fundamentada, desatendendo a regra 

do tipo "menor preço" nas licitações, nos termos do art. 46, “caput” e 

§ 3º, da Lei nº 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU (Acórdãos nºs 

1.631/2005-1ªC e 653/2007-P); d) exigência editalícia de 

apresentação de guias de recolhimento de tributos pelas licitantes 

que possuírem certidões positivas com efeito de negativas com 

débitos parcelados, prejudicando a competitividade e a participação 

das micro e pequenas empresas, afrontando os artigos 29, incisos III 

e IV, da Lei nº 8.666/1993, arts. 1º e 4º do Decreto nº 6.106/2007 e 

arts. 42 e 43 da Lei complementar nº 123/2006; e) exigência editalícia 

e no memorial descritivo de apresentação de notas fiscais para 

comprovar experiência das licitantes e sua qualificação técnica, 

contrariando a jurisprudência do TCU (Acórdãos nºs 597/2007-P, 

994/2013-P, 224/2015-P e 1.564/2015-P); f) exigência editalícia de 

quitação de anuidade do conselho profissional, sem previsão legal e 

sem relação com a aptidão ou idoneidade das licitantes, contrária à 

jurisprudência do TCU (Acórdãos nºs 1.891/2006-P, 890/2007-P, 

1.636/2007-P e 6.625/2010-2ªC); g) exigência editalícia de 

apresentação de equipe técnica (e não apenas do responsável 

técnico) com vínculo com a licitante já durante a licitação (e não 

quando da contratação), o que representa dispêndio extra às 

licitantes, podendo ensejar contratações simuladas ou simbólicas 

para pontuação no quesito e favorecer empresas de grande porte, 

em desacordo com o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e 

contrário à jurisprudência do TCU (Acórdãos nºs 1.043/2012-P, 

1.598/2006-P, 26/2007-P, 2.331/2008-P e 165/2009-P); h) atribuição, 
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no edital, de pontuação para mais de um atestado de experiência da 

licitante, do responsável técnico e da equipe técnica no mesmo 

critério avaliado - pontuação progressiva - tal progressividade, o 

caráter classificatório e eliminatório da exigência (nota mínima) e a 

pontuação por itens irrelevantes, como livros publicados, não foram 

justificados e se mostram restritivos da competitividade, 

contrariando o art. 19, § 2º, inciso II, da IN/SLTI-MP nº 2/2008 e a 

jurisprudência do TCU (Acórdãos nºs 124/2002-P, 449/2005-P, 

786/2006-P, 26/2007-P, 2.389/2007-P e 165/2009-P); i) atribuição, 

em itens do edital e em cláusula do termo de referência, de 

pontuação das propostas para atestados já exigidos para fins de 

habilitação, afrontando o art. 19, § 2º, inciso II, da IN/SLTI-MP nº 

2/2008 e contrariando à Súmula 22 do TCE/SP (alíneas “c.1” a “c.9”, 

TC-018.754/2016-3, Acórdão nº 2.552/2016-Plenário). 

 

Por fim, considerando a medida provisória nº 2200-2, o certificado ICP-BRASIL da 

assinatura abaixo é legítimo para fins da firma lançada nesta missiva. 

 

DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO 

 

Em que pese a proficiência e o empenho dos servidores da instituição promotora 

da licitação, o edital em comento possui algumas definições não se pode coadunar. Senão 

vejamos. 

No Termo de Referência (TR), anexo II – Especificações técnicas dos objetos, item 

4 dispõe: 

 

4. Evidência de que o índice de toxidez apresentado pelos 

termoplásticos empregados na fabricação do produto estão dentro 

dos padrões de segurança através de apresentação de relatório de 

ensaio emitido por laboratório de referência tais como IPT, SENAI, 
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Falcão Bauer, PUC, entre outros, evidenciando que a concentração de 

gases derivados da combustão de peça plástica que represente o 

mate rial empregado na confecção do produto (polímero), apresente 

concentração máxima para os gases citados abaixo nas seguintes 

faixas (teste conforme NES 713/2006): (grifo nosso) 

 

Senão vejamos. 

 

1ª IMPUGNAÇÃO 

Dispõe a Lei 10.520/2002, art. 1º, parágrafo único: “consideram-se bens e 

serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 

no mercado”. (grifo nosso) 

Na espécie, a exigência acima, data máxima vênia, NÃO é especificação de 

qualidade usual de mercado. 

Numa busca pelo Google constata-se que apenas TRÊS promotores de licitação 

fizeram tal exigência. E todos impugnados. Logo, incompatível tal exigência com o edital de 

licitação. 

 

2ª IMPUGNAÇÃO 

A miúde observa-se nessas licitações supracitadas, SMJ, que apenas UM único 

licitante possui tais ensaios no Brasil tais ensaios. 

Destarte, tal exigência compromete o caráter competitivo da licitação em 

divórcio com o inc. I, §1º, art. 3º, Lei 8.666/93. 

3ª IMPUGNAÇÃO 

 

Obiter dictum, a especificação NES 713/2006 é tão não usual de mercado que 

nem mesmo numa pesquisa na internet localiza-se o seu texto por completo. 
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Se não há publicidade (art. 37 da Constituição Federal) da norma, logo, não há 

como i. ser atendida e ii. ser exigida. É um corolário notório do próprio princípio 

constitucional. 

 

4ª IMPUGNAÇÃO 

Não há previsão LEGAL FORMAL de que o setor moveleiro precise observar esta 

norma. 

Com efeito, SOMENTE LEI – EM SENTIDO FORMAL – PODE IMPOR OBRIGAÇÃO 

AO LICITANTE. LOGO, NÃO CABE AO EDITAL INOVAR NA ORDEM JURÍDICA E CRIAR 

OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. 

No tema limitação do Poder do Estado, notadamente, o de regulamentar e 

produzir normas infralegais destaca-se o Princípio Constitucional da Reserva Legal (ou 

reserva de lei). 

No entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal (STF) (RE 318.873-

AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, v.g.)." (AC 1.033-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello, 

julgamento em 25-5-06, DJ de 16-6-06) tem-se: 

 

O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação 

constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, 

por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que 

lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato 

regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena 

de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de 

atuação material da lei em sentido formal. 

 

E continua o D. Min. Celso de Mello: O princípio constitucional da reserva de lei 

formal traduz limitação ao exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. 

A reserva de lei – analisada sob tal perspectiva – constitui postulado revestido de função 
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excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer 

intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não legislativos. Essa cláusula 

constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência 

reforça o princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe à administração e à 

jurisdição a necessária submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do 

legislador. [ADI 2.075 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 7-2-2001, P, DJ de 27-6-2003.] 

 

5ª IMPUGNAÇÃO 

A licitação em comento possui mais de 90 (noventa) itens sendo que alguns são 

todos em plástico e outros com pelo menos uma peça. Considerando que a exigência 

impugnada não possui ressalvas sobre quais itens, logo, todos deverão ser acompanhados 

do ensaio (ilegalmente) exigido. 

Assim sendo, é de inteligência mediada que a única empresa que terá êxito nessa 

licitação é aquela que já tem tais laudos para 90 itens. Afinal, é fisicamente impossível 

qualquer outra licitante obter em 8 (oito) dias úteis relatórios para todos os itens. 

 

6ª IMPUGNAÇÃO 

O item impugnado utiliza a expressão “termoplástico”. Todavia, este é uma 

definição genérica, pois termoplástico pode ser nylon, polipropileno, ABS, polietileno etc. 

Sobre qual termoplástico o edital se refere? Com tal imprecisão técnica é 

IMPOSSÍVEL atender o edital num ensaio que além de tudo não é usual de mercado. 

Lembrando que o julgamento da licitação se faz mediante critérios OBJETIVOS. 

Na espécie NÃO é objetivo o termo “termoplástico”; portanto, ilegítimo o julgamento a ser 

firmado pela Administração Pública. 

Tal impropriedade técnica está divorciada da objetividade requerida por três 

artigos da Lei Geral de Licitações (arts. 3º, 40 e 44 da Lei 8.666/93) 
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A D V O G A D O  

7ª IMPUGNAÇÃO 

Numa leitura atenta a exigência de laudos para os “termoplásticos” está 

divorciada tanto de previsão legal, quanto de clareza, quanto de objetividade quanto de 

melhor previsão. 

Na espécie, p. ex., uma cadeira possui vários tipos de “termoplásticos”. Portanto, 

é exigível UM relatório de ensaio para este item? Ou, será exigido um relatório de ensaio 

para cada tipo de plástico desse item? 

O edital não especifica. 

Em suma, trata-se de uma previsão editalícia com redação que requer melhor 

qualidade técnica em sua lavratura. Notadamente, sob pena de se tornar uma inadvertida 

“gincana” o atendimento ao item arrostado. 

 

8ª IMPUGNAÇÃO 

Como é cediço, a Administração Pública está sob o pálio da razoabilidade. 

A razoabilidade, a propósito, importa em "aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusiva por parte da 

Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais", sendo-lhe ínsito ao 

princípio da proporcionalidade que veda a "imposição de obrigações e sanções em 

medida superior aquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público" 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24.ª ed., São Paulo: Malheiros, 

2007, p. 93). 

Pois bem. 

Se a Administração Pública está preocupada com a segurança contra fumaças 

tóxicas, em caso de incêndio, por que não foi requerido laudos das espumas dos itens e 

apenas para termoplásticos? 

Com efeito, espuma, regra geral, produz muito mais fumaça que um plástico. 

Assim sendo, mais uma vez a Administração Pública, além de violar o princípio da 

razoabilidade, também não observou o Princípio da Eficiência e requereu laudo não usual de 

mercado para uma situação que não tem justificativa; portanto, restringindo o caráter 

objetivo da licitação. 
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ADVERTÊNCIA GERAL 

 

Por fim, deixa-se registrada a advertência de Marçal Justen Filho: 

 

A rejeição pela Administração do pleito do particular relativo a vício 

do edital não comportaria controle jurisdicional direto se o particular 

não pudesse se valer da ação popular nem detivesse as condições 

comuns do direito de ação. A única consequência seria o agente 

administrativo assumir responsabilidade pessoal inquestionável pelos 

atos controvertidos. Se havia ilegalidade e o agente recusou-se a 

proclamá-la, deve ser responsabilizado por sua conduta abusiva. 

Exercitado o controle por outras vias ou em virtude da provocação de 

quem detenha direito de ação, o agente arcará com as consequências 

da recusa de invalidar ato viciado. Tanto mais porque o particular 

poderá representar ao Tribunal de Contas (art. 113, §1º), o qual 

deverá adotar as providências compatíveis com o caso. (in Marçal 

Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 14ª edição, pg.: 571). 

 

DOS PEDIDOS: 

Diante do exposto requer-se que: 

1. A presente impugnação seja conhecida e provida no meu mérito com o devido 

cancelamento (anulação ou revogação) da presente licitação em razão das 

ilegalidades do edital supracitado; 

2. Ou, então, de forma alternativa e sucessiva, que os prazos da presente 

licitação sejam imediatamente suspensos e o edital seja ratificado nas 

ilegalidades apontadas e com nova publicação de data para 

recebimento/abertura de propostas/documentos na forma da lei; 

3. Que o responsáveis pelo controle interno e o Ordenador de Despesa, ao 

tomarem conhecimento das ilegalidades do presente edital, deverão dar 
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ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade 

solidária, nos termos do §1º, art. 74 da Constituição; 

4. Resposta a esta impugnação obrigatoriamente no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas, conforme determinado no TCU Acórdão 668/2005 Plenário; 

5. Protesta-se provar o todo alegado, inclusive mediante outros documentos em 

aplauso ao princípio da eventualidade. 

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2020. 

 

Gustavo Pamplona Silva 

OABMG 85.770 
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AO 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

SETOR DE LICITAÇÃO 

    Ref.: IMPUGANÇÃO AO PREGAO ELETRONICO RP 057/2020 

EDITAL-PADRAO 

REGISTRO DE PRECOS 

 

ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, 

empresa estabelecida na Rua Curimatá, quadra 76-A, lote 07 – Setor dos Afonsos – Aparecida de 

Goiânia – GO, CNPJ nº 02.819.555/0001-95, vem tempestiva e respeitosamente, baseada no artigo 

41, § 2º da Lei 8666/93, apresentar, IMPUGNAÇÃO ao edital da Licitação Modalidade PREGAO 

ELETRONICO RP No 057/2020 aduzindo, para tanto, as razões de fato e de direito a seguir 

declinadas: 

 

01 – DA TEMPESTIVIDADE 

 

Considerando que o prazo para apresentação da impugnação é de até 03 (três) dias 

úteis anteriores à data designada para a abertura da sessão pública, é completamente tempestiva a 

presente Impugnação. 

 

02 – DOS FATOS 

 

O TJ GO de acordo com o processo supracitado, que fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO, na sua forma ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,  

sendo que o presente processo licitatório tem por objetivo o REGISTRO DE PRECOS PARA 

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E COMPLEMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,  porém, denota-se claramente, 

quando da exigência de certificações e laudos sem qualquer fundamentação técnica para tal 

bem como não é explícito para quais itens requeridos tais certificações e laudos são exigidas, 

fatos esses que restringem, injustificadamente, a competitividade e a transparência e configura 

prática vedada pela Lei de Licitações. 

 

03 - DO DIRECIONAMENTO 

 Primeiramente, antes de se adentrar efetivamente no ponto central da presente impugnação, faz-

se necessário ressaltar que a Administração Pública é regida pelos princípios estatuídos no caput, do art. 

37, da Constituição da República, bem como os previstos expressamente da Lei n. 8666/1993, dentre os 

quais cite-se, por pertinente, o Princípio da Competitividade.  

Quanto à cobrança de certificações e laudos, cite-se as seguintes exigências do Edital: 
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1 - Certificado de conformidade, emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, 

comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas, 

certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e conformidade às normas – ABNT NBR 

14951; 14847; ISO 4628; 9209; 15158; 8094; 8095; 8096; 10545; 10443; 11003 e superiores; grifo nosso 

2 -  Relatório de ensaio, emitidos por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, comprovando as 

características do tecido para não repelência à água e/ou líquidos, conforme Norma AATCC Method 22, 

apresentado resultado de repelência 0; 

 

3 - Evidência de que o índice de toxidez apresentado pelos termoplásticos empregados na fabricação 

do produto estão dentro dos padrões de segurança através de apresentação de relatório de ensaio 

emitido por laboratório de referência tais como IPT, SENAI, Falcão Bauer, PUC, entre outros, 

evidenciando que a concentração de gases derivados da combustão de peça plástica que represente o 

material empregado na confecção do produto (polímero), apresente concentração máxima para os 

gases citados abaixo nas seguintes faixas (teste conforme NES 713/2006): 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 - Relatório de ensaio emitido por laboratório de referência, especialista em comportamento de 

materiais à chama e ao ambiente construído, assinado por engenheiro civil devidamente qualificado, 

evidenciando que a densidade óptica específica máxima emanada pela queima da espuma com chama, 

conforme Norma ASTM E662, é de, no máximo, 50. 

 Ocorre que a exigência da referida certificação de item 1 como também os laudos específicos de 

matéria prima - itens 2 ao 4, sem prever a devida fundamentação no processo licitatório, mediante 

parecer técnico, demostrando a real necessidade dessa exigência contraria a jurisprudência do TCU haja 

vista que a restrição à competitividade tem que possuir fundamentos sólidos. Da mesma forma, o edital 

do processo em epígrafe não cita de forma clara para quais lotes e/ou itens essa exigência deve ser 

cumprida, ferindo também o Princípio da transparência. 

 

Certificação de Preparação de Processo de Pintura  
 

 A Certificação do Processo de Pintura em Superfícies metálicas é regida pelo Procedimento 

Específico 289 (PE-289) – exclusivo da ABNT Certificadora,  que estabelece o processo para concessão 

e manutenção da certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas em 

conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 

15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 

10443, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, ASTM D 
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2794 e JIS Z 2801.  

 

Não é Certificação de Produto baseada em Norma especifica de mobiliários - tais como, Norma 

ABNT 13962 - Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaios e   ABNT 13961 – Armários – 

características físicas e dimensionais e métodos de ensaios), sendo de ampla adesão pelos 

Fabricantes de mobiliários corporativos, o que afasta fortemente a restrição a competitividade. Por esse 

motivo o TCU tem aceito a Certificação de Produto nas licitações, conforme se observa em vasta 

jurisprudência sobre tema.     

 

Já a Certificação de Processo de Pintura se assemelham às Certificações das NORMAS ISO, 

cujo objetivo é padronizar processos, uniformizar e mensurar resultados, em que pesam jurisprudências 

desfavoráveis do TCU como critério de habilitação, classificação e julgamento em licitações públicas. 

 

Além disso, a Certificação de Processo de Pintura – PE289 é um procedimento exclusivo da 

ABNT Certificadora, sendo o único Organismo Certificador de Produto (OCP) que pode emitir essa 

certificação, ao contrário do que prevê a exigência editalícia quando menciona “ou outra certificadora 

acreditada pelo INMETRO”.  Outros Organismos Certificadores de Produto (OCP) não podem emitir 

certificado de Processo de Pintura – de acordo com o PE289. 

 

Vale esclarecer que ABNT Certificadora – Organismo Certificador de Produto (OCP) – acreditada 

pelo  ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – responsável pela elaboração de Normas 

Técnicas no Brasil, tem atribuições distintas, não devendo ser associadas. 

             

 

04 – CONCLUSÃO 

Fica cristalino que a certificação de Processo de pintura não é uma certificação específica dos 

objetos Móveis e Cadeiras. 

 

São semelhantes as NORMAS ISO que tem como objetivo padronizar os processos e permitir a 

uniformização e mensuração dos resultados, tem caráter facultativo e não obrigatório e que o TCU é 

forte em não permitir como critério de habilitação, classificação e julgamento em licitações públicas. 

 

Além disso, a Certificação de Processo de Pintura é um procedimento exclusivo da ABNT 

Certificadora, sendo o único Organismo Certificador de Produto (OCP-005) que pode emitir esse 

certificado, ao contrário do que prevê a exigência editalícia quando menciona “ou outra certificadora 

acreditada pelo INMETRO”.   

 

Vale esclarecer que ABNT Certificadora e ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– responsável pela elaboração de Normas Técnicas no Brasil, tem atribuições distintas, não devendo ser 

associadas.  

 

A jurisprudência do TCU é firme no sentido de aceitar Certificação de Produto de acordo com 

a Norma específica do Objeto tais como, mesas, armários e cadeiras e por ser de ampla adesão pelos 

fabricantes de móveis, podendo ser admitida contanto que devidamente fundamentada no processo 
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licitatório, mediante parecer técnico, haja vista caracterizar efeitos potenciais à competitividade do 

certame:  

No entanto, Certificação de Processo de Pintura não é específica de fabricação de mobiliário, 

possui baixa adesão pelos fabricantes, o que denota forte restrição ao caráter competitivo do certame, 

assemelha-se às Certificações ISO, não admitidas pela jurisprudência do TCU. 

   

Deste modo, o presente edital encontra-se viciado em sua forma, vez que limita o objeto da 

contratação ao estabelecer cobranças demasiadas e injustificadas de certificações limitadoras para 

diversas empresas.  

 

  A jurisprudência do TCU é firme no sentido de que a Certificação de acordo com a Norma 

Técnica ABNT específica do Objeto tais como, mobiliários e cadeiras, constitui exigência afeta ao 

poder discricionário do Administrador, podendo ser admitida contanto que devidamente fundamentada 

no processo licitatório, mediante parecer técnico, haja vista caracterizar efeitos potenciais à 

competitividade do certame: 

 

 Nesse sentido, DECISÕES DO TCU: 

 

Nesse diapasão, o voto condutor do Acórdão 2.378/2007 –TCU-

Plenário, relatado pelo Ministro Benjamin Zymler, deixa assente que: 

Há que se ter cristalino que a regra para contratação na Administração 

Pública é a licitação mediante ampla concorrência. Haja vista a exigência da 

sala-cofre certificada restringir a competição, caso a Administração conclua 

por necessária a contratação de produto certificado, deverá, mediante parecer 

técnico devidamente fundamentado, demonstrar a real necessidade da 

aquisição. O administrador que arbitrariamente optar por exigir a certificação, 

restringindo, sem a devida motivação, a competição, ficará sujeito às sanções 

previstas no art. 19 da Lei 8.443/92. 

Na mesma assentada, a deliberação contida no item 9.3.2 do Acórdão 

2392/2006-TCU-Plenário é esclarecedora ao dispor que: 

O administrador tem a faculdade de exigir a certificação do produto 

em relação à norma escolhida, desde que devidamente fundamentado no 

processo licitatório, mediante parecer técnico, devendo ser aceitos os 

certificados emitidos por qualquer entidade acreditada pelo Instituto Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) para tal. 

Portanto, no caso em exame, o deslinde da questão enseja verificação 

de emissão, no bojo do processo administrativo referente ao Pregão Presencial 

007/2010, do competente parecer técnico, devidamente fundamentado, 

demonstrando a real necessidade de certificação de conformidade dos produtos 

(Armários de Escritórios, Mesas de Trabalho, Estação de Trabalho e Cadeiras) 

às normas da ABNT, NBRs 13961/2003, 13966/2008, 13967/2009 e 13962/2006. 

 

Não é possível a exigência de certificação ISO, e outras semelhantes, 

com o fim de habilitação de licitantes ou como critério para a qualificação de 

propostas Mediante pedido de reexame, a Centrais Elétricas do Norte do Brasil 

S.A. - (Eletronorte) manifestou seu inconformismo contra o Acórdão nº 

1.612/2008, do Plenário, o qual lhe determinara que, nos editais de suas 

licitações, deixe de exigir a certificação expedida pela Organização 
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Internacional de Normalização (International Organization for Standardization 

- ISO) e outras semelhantes, para a habilitação dos participantes ou como 

critério para a qualificação de propostas. Para a recorrente, “a jurisprudência 

que serviu de base para a determinação contestada é relativa apenas a serviços 

de informática”. Segundo o relator, no entanto, “nenhum dos motivos que 

levaram à formação do entendimento deste Tribunal é exclusivo de certames 

dessa natureza”. Para ele, as certificações nacionais correspondentes à família 

9000 da ISO se referem, em linhas gerais, a critérios para implantação de 

sistemas de garantia da qualidade. Para obtê-los, a empresa deveria demonstrar 

a adequação de seus procedimentos de fabricação aos padrões estabelecidos na 

norma, o que garantiria, ao menos em tese, “que os produtos oriundos dessa 

empresa tenham sempre as mesmas características”. Todavia, ainda conforme 

o relator, “isso não garante que eles tenham qualidade superior aos de uma 

empresa que não seja certificada”. Além do que, no ponto de vista do relator, 

“obter a certificação ISO é faculdade das empresas – não há lei que a indique 

como condição para exercício de qualquer atividade”. Restritiva, portanto, a 

exigência desse predicado como condição para qualificação em licitações, pois 

“afastar os participantes não certificados reduz a possibilidade de alcance da 

melhor proposta para a Administração, sem que haja justificativa razoável para 

tanto”. Por outro lado, não haveria óbice para a utilização do aludido 

certificado para atribuir pontuação a uma empresa licitante, dado que isso 

permitiria reconhecer seu diferencial em relação a outras que não comprovaram 

a adequação de seu sistema de produção aos critérios de qualidade 

estabelecidos em tais normas. Por conseguinte, votou por que se negasse 

provimento ao pedido de reexame, mantendo-se os exatos termos do Acórdão nº 

1.612/2008-Plenário, no que contou com a acolhida do Plenário. Precedente 

citado: Acórdão n o 2461/2007, do Plenário. Acórdão n.º 1085/2011- Plenário, 

TC-007.924/2007-0, rel. Min. José Múcio, 27.04.2011. 

 

 

05 – DO DIREITO 

 

A lei visa garantir a competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração. Todavia, a seleção da proposta mais vantajosa dependerá do número de concorrentes 

que participarão do certame. Portanto, vedada toda e qualquer restrição ao caráter competitivo do 

certame. 

 

Qualquer circunstância direcionada a determinada empresa ou marca, seja mediante 

ação ou omissão, de forma direta ou indireta, constitui restrição ao caráter competitivo do certame, 

infringindo os princípios básicos que regem o procedimento licitatório. 

 

A jurisprudência dos nossos Tribunais é uníssona sobre o assunto, ratificando a tese de 

que o universo de licitantes não pode ter sua participação limitada, vejamos: 

 

Superior Tribunal de Justiça 
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As regras do procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, sem 

causar qualquer prejuízo à Administração e aos interessados no certame, possibilitem a participação 

do maior número de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias propostas, 

a mais vantajosa. (grifo nosso) Recurso especial provido. RES 5606/DF. Relator MIN. José Delgado. 

 

Saliente-se que a licitação busca a proposta mais vantajosa para a Administração, 

todavia proposta mais vantajosa nem sempre é aquela de menor preço, mas sim a melhor proposta, 

entendida esta como aquela capaz de satisfazer a necessidade da Administração observando preço e 

qualidade do produto ofertado. 

 

 

06 - DOS PEDIDOS 

Ex positis, com base em tudo acima exposto e de tudo o mais que consta na legislação 

aplicável, requer: 

 

1) Que a presente impugnação seja acolhida e julgada procedente para que seja revisto o 

edital e seus termos para retirada da exigência de Certificação de Processo de Pintura, pois, não 

é Certificação de Produto, que está afeta diretamente a qualidade, durabilidade do objeto licitado; 

que pela baixa adesão dos Fabricantes de Móveis restringirá fortemente a Concorrência, não 

sendo conveniente e oportuno; tem forte semelhança com as Normas ISO, não permitida pelo 

TCU sua utilização como critério de habilitação e desclassificação de propostas em licitações 

públicas; 

 

2) Que também seja revisto o edital e seus termos para retirada da exigência dos diversos 

laudos citados acima, pois, sua exigibilidade tem o condão único e exclusivo de afastar grandes 

potenciais participantes, maculando, mais uma vez, o presente certame; 

 

 

3) No caso de optar pela manutenção das mesmas, que seja apresentado parecer técnico 

devidamente fundamentado sobre as exigências de Certificações e Laudos citados nessa 

impugnação, de processos produtivos, bem como os laudos específicos de matéria prima, 

especialmente os elaborados com base em normas internacionais em detrimento as normas 

ABNT, indicando inclusive para quais itens ou lotes (mobiliários e cadeiras) estas exigências 

estão associadas. 

 

 

 

Termos em que 

Pede deferimento 

 

 

Goiânia, 17 de agosto de 2020 
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processos nº : 201910000195832 

Referência : Pregão Eletrônico nº 057/2020

Objeto : aquisição de mobiliários e complementos diversos, para as unidades

do Tribunal de Justiça de Goiás 

Assunto      : Impugnações

DOS FATOS

Trata-se  da  análise  das  impugnações  interpostas  pelo  advogado  GUSTAVO

PAMPLONA  SILVA  e  empresa  ARTNOBRE  CONSTRUTORA,  INDÚSTRIA  E

COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, ambos já qualificados nos autos, ao edital nº 057/2020,

na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, que tem

por objeto a  aquisição de mobiliários e complementos diversos,  para as unidades do

Tribunal  de Justiça de Goiás,  ante as supostas irregularidades presentes no edital  de

convocação.

DAS RAZÕES DAS IMPUGNANTES

Serão elencados aqui, face à exiguidade de tempo, apenas os tópicos elencados

nas impugnações tendo em vista ser desnecessário a repetição de toda a argumentação.

GUSTAVO PAMPLONA SILVA (IMPUGNANTE 1)

1.  Alega,  após  análise  do  ato  convocatório,  que  o  mesmo  está  eivado  de

ilegalidade pois exige a apresentação de laudos que restringem a competição no certame,
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

citando mais especificamente a NES 713/2006.

Requer o cancelamento (anulação ou revogação) da licitação ou, a retificação do

edital com nova publicação.

ARTNOBRE  CONSTRUTORA,  INDÚSTRIA E  COMÉRCIO  DE  MÓVEIS  LTDA

(IMPUGNANTE 2)

1.  A segunda impugnante questiona a exigência de laudo de pintura,  exigência

essa não usual em licitações públicas.

Requer  seja  julgada  procedente  a  impugnação  para  que  sejam  alteradas  as

cláusulas editalícias retromencionadas.

APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO

Após apreciar as razões apresentadas tem-se que:

1.  As  certificações  de  evidência  mínima  da  qualidade,  constantes  das

especificações  técnicas  dos  objetos,  tem  sim,  conforme  alegado  pelas  impugnantes,

caráter restritivo à competição.

Os itens 1, 2, 3, 4, 7 e 9 constantes do anexo II do Termo de Referência, mais

especificamente no que diz respeito às certificados/laudos/comprovantes exigidos, muito

embora não estejam elencados como documentos de habilitação e tampouco como parte

integrante da proposta, caracterizam, de forma clara, restrição de competitividade.
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A exclusão  de  tais  itens  não  alteram,  de  forma substancial,  a  formulação  das

propostas, não havendo, portanto, a necessidade de alteração das datas do certame.

CONCLUSÃO

Conhece  o  Pregoeiro  das  impugnações  apresentadas  por  considerá-las

tempestivas e, pelas razões retromencionadas, decide pela exclusão dos itens 1, 2, 3, 4, 7

e 9 do Termo de Referência, anexo do Edital 057/2020, mantendo-se a data de realização

do certame, em atenção ao art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93 - “Qualquer modificação no

edital  exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o

prazo  inicialmente  estabelecido,  EXCETO  QUANDO,  INQUESTIONAVELMENTE,  A

ALTERAÇÃO  NÃO  AFETAR  A  FORMULAÇÃO  DAS  PROPOSTAS”  (grifei), e

manutenção das demais exigências, pois totalmente compatíveis com o disposto nas Leis

8.666/1993 e 10.520/2002.

Goiânia, 19 de agosto de 2020.

Rogério Jayme

Pregoeiro
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