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Aquisição de mobiliário, conjunto escolar infantil (mesa com cadeira)
para compor as salas de aula das Escolas SESI, conforme este Edital e

seu Anexo I.

ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - EPP

MANIFESTAÇÃO JURÍDICA

1. Das questões preliminares.

A impugnação interposta pela empresa acima apontada encontra-se tempestiva conforme
determina o dispositivo 12.3 previsto no instrumento convocatório.

2. Das razões e pedidos da impugnante.

A empresa impugnante contesta, especificamente, a modalidade licitatória escolhida bem como
a exigência de certificado do INMETRO de acordo com as normas da ABNT dos objetos ora
requeridos por entender, a uma, que a modalidade de pregão eletrônico é a mais adequada por
achar que a licitação deve buscar o maior número de participantes, para assim, estimular a
concorrência; e a duas, porque a norma da ABNT pontuada trata, exclusivamente, de móveis
escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.

3. Do posicionamento desta gerência.

Preambularmente, cumpre-nos esclarecer que a empresa impugnante não comprovou a
limitação concorrencial da modalidade escolhida, e fundamentalmente, verificamos que a
modalidade licitatória optada obedeceu aos requisitos mínimos do regulamento de licitação e
contratos do SESI, logo, entendemos que referidos questionamentos não são pertinentes.
No segundo ponto, o fato de constar na ABNT "conjunto aluno individual" como descrição ABNT
NBR 14.0006:2008 não configura, salvo melhor juízo, erro de "enquadramento" na medida em
que as mesas e cadeiras poderão - e serão - utilizadas individualmente, podendo também
serem colocadas em conjunto, o que se adequa satisfatoriamente à NBR supracitada. E mais
adiante, o que se busca, primordialmente, é a segurança das crianças já que tais objetos serão
adquiridos para serem utilizados nas escolas o que por si só sugere zelo e cautela na aquisição,
em sendo assim, neste ponto a impugnação também não merece guarida.

4. Da conclusão.

Pelo exposto, sugerimos o conhecimento da impugnação apresentada, mas no mérto, seu
inacolhimento, tudo em conformidade com as razões acima aduzidas.

Éa manifestação, SMJ.
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Advogada GJURI
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