
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO 
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Edital de Pregão Presencial n.º 33/2018  

 

 

D.D.S. COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 

05.299.150/0001-61, com sede localizada na Rua Rio de 

Janeiro, n.º 1195-D, Bairro Presidente Médici, Chapecó/SC, CEP 

89.801-211, por sua representante legal a Sra. Dorcas Tussi 

Jacques, comparece de forma respeitosa a Vossa Senhoria, 

para com fundamento na Lei 8.666/93, interpor o seguinte: 

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL. 

  

 Em face da publicação do edital de Pregão Presencial n. 33/2018, desta 

Municipalidade, que tem como objeto para "REGISTRO DE PREÇOS PARA 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DESTINADOS À COLET 

RESÍDUOS SÓLIDOS", datado em 04 de outubro de 2018, apresentamos as razões 



para a impugnação do documento de processo licitatório, o que faz pelas razões de 

fato e de direito que passa a expor. 

 

1  Inobservância da LEI DE LICITAÇÕES 8666/93 QUANTO À CONTRADITÓRIA 

EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÕES TUV E ISOPOINT - AFRONTANDO O 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA, DA LEGALIDADE E ENSEJANDO O CERCEAMENTO 

DA COMPETIVIDADE 

  

 À luz das cláusulas editalíceas observou graves afrontas aos fundamentos 

legais e basilares que regem as licitações brasileiras, sobretudo, os fundamentos 

prescritos na Lei de Licitações n. 8666/93, quanto aos princípios de legalidade, 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, bem como, 

da Probidade Administrativa ao se observar afrontoso cerceamento da 

competitividade e suposto direcionamento de licitação. 

 

Explicamos... 

 

a) Do exacerbado formalismo técnico de comprovação de atendimento da 

ABNT 15911 e da EN 840 (norma europeia) quanto à apresentação de 

certificado da Isopoint e certificado TUV". 

 

 É consensual no meio jurídico e nos órgãos fiscalizadores das compras 

públicas a pertinência em ater-se à vinculação dos princípios que regem as 

licitações e no caso de se encontrar irregularidades o direito à contestação pelas 

vias da impugnação do ato convocatório.  

 Mais preciso ainda que a própria vinculação ao ato convocatório e de maior 

gravidade o não garantir por intermédio das condições e especificações do edital os 

princípios que fundamentam juridicamente o processo de licitação, tais como,a 

Isonomia, a Legalidade, a Igualdade, a Probidade Administrativa, sem desmerecer a 

necessária e oportuna contratação pela proposta mais vantajosa à Administração.  



 Justamente, pelo fato que, o rigor do processo administrativo existe para 

garantir a manutenção de tais princípios previstos pela Lei de Licitação e, 

necessariamente, deverá ser incorporada à práxis dos agentes públicos no elo saber 

x fazer.  

 Vimos relembrar o objetivo do processo licitatório: 

 

Art. 3o  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). 

 

 Contudo, o edital em seu  "Termo de Referência", item 1, prevê grave afronta 

ao princípio da Isonomia e da legalidade, ensejando a limitação da competitividade 

ao se restringir a participação de licitantes pelas exigências do edital e sem 

justificativas coerentes e plausível para a apresentação de: a) certificada na norma 

Nacional NBR 15911 pela ISOPOINT; e, b) certificado na norma europeia EN 

840, pela TUV. 

 Tal exigência é apresentada no Termo de Referência como demarcado a 

seguir em vermelho: 

 

 

"Aquisição de Contentor destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos 
sólidos com capacidade para volumes de 1000 litros, fabricado em polietileno de 
alta densidade 100% (cem por cento) virgem de alta densidade e injetado, 
aditivado com filtro U.V., de possuir 4 (quatro) rodas de 200mm em borracha 
maciça com garfos de fixação em aço, duas com freio; dreno para escoamento de 
líquidos, produto com qualidade e durabilidade certificada na norma europeia 
EN 840, pela TUV e na norma Nacional NBR 15911 pela ISOPOINT. 
Características e requisitos a serem atendidas conforme Norma ABNT 15911 
fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, resistente a ação de 
raios ultravioleta (proteção anti UV), 100% de material virgem Recipiente 



constituído de forma a suportar os volumes e a carga especificados. Deve ter 
dispositivo de Drenagem. A superfície do contentor, inclusive característica do 
desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, ca pontiagudos 
oferecendo resistência, segurança e facilidade na limpeza. (Deve atender aos 
ensaios ABNT NBR 15911 deve ser marcado de forma permanente, legível e em 
local visível com no mínimo as seguintes informações: I fabricante, Mês e ano de 
fabricação, Símbolo de identificação da matéria prima, conforme ABNT NBR 
13230, Volume nominal expresso em Litros, Carga total permitida, expressa em 
Kg, Tampa: A tampa deve encaixar se no corpo e abranger totalmente boca do 
recipiente e possuir sistema antirruído forma permanente e legível com: nome do 
fabricante, indicação do mês e ano de fabricação. Suporte da Tampa: Não será 
admitido suporte metálico. Rodas: 4 rodízios giratórios com capacidade para 
resistir a carga especificada e os impactos (deslocamentos, estabilidade e 
rolagem) (Deve atender aos ensaios ABNT NBR 15911 deve possuir recursos 
para montar a placa de rodízios sem a perfuração do recipiente. Pelo menos dois 
rodízios devem possuir sistema elevação: O contentor deve dispor dos 
dispositivos que possibilitem a operação (basculamento) de forma eficiente e 
segura. Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor. Receptor Frontal: 
Ranhuras na parte fronta encaixe dos pentes, Acabamento: Cor: cinza e verde. 
Capacidade: 400 Kg. Carga Nominal: 447 Kg. Incluso: a) Faixa refletiva 3M 
(dispositivo de segurança) em todos os cantos do contentor, com no mínimo 30 
cm de comprimento; b) Adesivo de tamanho e modelo a ser fornecido pela 
contratante. OBS - apresentar o laudo de ensaio de laboratório, credenciado junto 
ao IMETRO, comprovando todos os requisitos de ensaios da Norma Brasileira 

ABNT NBR 15911 os custos arcados pela licitante vencedora". 

 

 

 Pode-se visualizar os agravos que há no ato convocatório ao prever a 

comprovação do atendimento à ABNT NBR n. 15911:2010 pelas vias da 

apresentação do certificado pela  Isopoint, bem como, pela apresentação do 

certificado TUV, sendo esse extremamente desnecessário visto que a própria NBR 

15911:2010 é matriz brasileira dessa normativa, a DIN EN840. 

  Ainda, os contentores injetados de 1000 litros brasileiros seus moldes são 

europeus e boa parte deles atendem a normativa europeia DIN EN 840, sobretudo 

daquele revendido por nossa empresa que emprega a questão da qualidade e 

durabilidade da normativa internacional e nacional, contudo não possui tal 

certificação.  

 O edital não trás a justificativa para requerer tal exigência de rigor técnico. 

Uma breve consulta a sites de fabricantes poderá ser visualizado que os contentores 

injetados do mercado brasileiro citam o atendimento à normativa europeia, como é o 

caso da fabricante: JSN (New Turtle): http://www.jsn.com.br/produto/C1000-%252d-

CONTENTOR-PL%C1STICO-1000L.html. 



 

  

 A comprovação por intermédio de certificação de normas internacionais como 

nacional dos contentores de 1000 litros além de desnecessária não precisa ser 

necessariamente atestada por intermédio de apresentação de CERTIFICADOS, 

visto que o ato convocatório já prevê a apresentação dos laudos de ensaios à luz da 

NBR 15911:2010, isto é, prevê a condição que os contentores devem atender aos 

"requisitos de ensaios da Norma Brasileira ABNT NBR 15911 " (edital de Pregão Presencial 

n. 33/2018, Anexo I, Termo de referência, item 01). Ou seja, o edital se reveste de 

um rigor técnico desnecessário para o pleito, ensejando, dessa forma, um suposto 

direcionamento ao exigir tais certificados que somente uma única empresa 

brasileira fabricante do produto possui.  



   Os relatórios ou laudos de ensaios que outras fabricantes brasileiras do 

contentor de 1000 litros atestam a aprovação do atendimento à luz da NBR 

15911:2010 por intermédio de testes e ensaios realizados na normativa nacional. Os 

ensaios provam a eficiência do produto, bem como, sua funcionalidade, durabilidade 

e outros requistos expressos na normativa técnica brasileira ao serem ensaiados por 

laboratório acreditado ao Inmetro. 

 A exigência pela Administração de apresentação de certificado é contraditória, 

desnecessária e ilegal, pois os contentores de 1000 litros SÃO LIVRES DE 

REGULAMENTAÇÃO PELO INMETRO NO QUESITO "CERTIFICAÇÃO" E AINDA 

NÃO HÁ MENÇÃO PELO ÓRGÃO DA NECESSIDADE CERTIFICAÇÃO DE 

NORMATIVA INTERNACIONAL (TUV), JUSTAMENTE PELO CONTENTOR DE 

PLÁSTICO UTILIZADO COMO LIXEIRA NÃO SER CONSIDERADO UM 

PRODUTO COMPULSÓRIO, isto é, que não necessitam de certificação em uma 

dada periodicidade como é o caso de outros produtos.  

  

 Segundo o INMETRO,  

 

"A certificação é feita por Organismos de Certificação 
Credenciados - OCC no Sistema Brasileiro de 
Certificação. Quando um produto, por não estar de 
acordo com os requisitos da norma, puder afetar a saúde 
ou a segurança do consumidor, o Inmetro ou outro órgão 
governamental pode tornar a certificação desse produto 
obrigatória (compulsória). 
Ao adquirir um dos produtos abaixo, verifique se eles 
possuem a marca de certificação. 

Produtos com certificação compulsória: 

 Botijão de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo); 
 Mangueira para GLP; 
 Regulador de pressão de GLP; 
 Fusível (rolha e cartucho); 
 Preservativo masculino; 
 Capacete; 
 Extintor de Incêndio; 
 Brinquedo; 
 Fios e Cabos Elétricos até 750V." 

(Fonte: disponível em: < 

http://www.inmetro.gov.br/consumidor/certificacaoproduto
s.asp>.) 

 
 

http://www.inmetro.gov.br/organismos/cbcOCCS.asp
http://www.inmetro.gov.br/organismos/cbcOCCS.asp


 

 Hoje no Brasil, temos laboratórios credenciados pelo INMETRO que, em caso 

de ação voluntária, pois não se configura em uma exigência (compulsório), 

ensaiam os contentores de determinada marca a fim de analisá-los à luz dos 

critérios estabelecidos pela NBR n. 15911-1, 15911-3 e 15911-4. Mas, na 

atualidade, há somente UMA EMPRESA QUE POSSUI O CERTIFICADO 

EXPEDIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO (ISOPOINT) e 

o certificado TUV também.  

  

 Advertimos que a Administração ao estabelecer as cláusulas editalícea 

prevendo tal obrigatoriedade (da apresentação do certificado) coloca em xeque sua 

PROBIDADE ADMINISTRATIVA frente às sociedades empresárias e órgãos 

públicos fiscalizadores, exigindo um documento DESNECESSÁRIO E QUEM SABE 

VALENDO-SE DE EXACERBADA EXIGÊNCIA DE APARATO TÉCNICO A FIM 

PRIVILEGIAR UMA ÚNICA EMPRESA, vindo, inclusive, na contramão do que a 

jurisprudência e a própria legislação pátria apregoa sobre a ILEGALIDADE DA 

RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA 

COMPRAS E LICITAÇÕES, sobretudo, o apontado no art.3º, §1, parte final da Lei n. 

8666/93: 

 

 § 1o É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato. 

 

 Nesse quiçá, trazemos o reexame apontado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul, sobre o excesso de formalismo: 

 



REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO E CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

DESCLASSIFICAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. 

MOTIVO RELACIONADO À HABILITAÇÃO. 

DESCABIMENTO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA OU 

CONCESSÃO DE PRAZO PARA A JUNTADA DA 

DOCUMENTAÇÃO. O tipo licitação menor preço deve 

proporcionar a obtenção da proposta com melhor 

vantagem econômica à Administração, fator que 

prepondera sobre formalidades excessivas, passíveis 

de serem supridas, como ocorre na hipótese vertida 

nos autos. Ultrapassada a fase de habilitação, é 

descabida a desclassificação em razão de motivo 

relacionado à habilitação, forte no § 5º do art. 43 da Lei nº 

8.666/93. Havendo a falta de documentação não 

essencial, deve a administração viabilizar sua anexação 

sem grande apego ao formalismo, através da conversão 

em diligência, na forma do art. 43, § 3º, Lei nº 8.666/93, 

ou na concessão de prazo para a juntada, nos termos do 

48, § 3º, do mesmo diploma legal, mormente na hipótese 

em apreço, em que todos os licitantes foram inabilitados. 

Precedentes do TJRGS e STJ. Sentença confirmada em 

reexame necessário. (ACÓRDÃO Nº 70062262514. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL). 

 

 O TJ -MT, trás a afronta ao princípio de Isonomia quando da restrição à 

competitividade: 

  

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — SUSPENSÃO DOS ATOS DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO — LIMINAR — 

DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA 

DOS FUNDAMENTOS E INEFICÁCIA DA MEDIDA — 

VERIFICAÇÃO — PRAZO EXÍGUO PARA 

OFERECIMENTO DE PROPOSTAS E AUSÊNCIA DE 

ADEQUADA PUBLICIDADE —

 RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE COM AFRONTA 

AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E RISCO DE PREJUÍZO 

AO PODER PÚBLICO — CONSTATAÇÃO. O prazo 

exíguo e a falta de adequada publicidade somados ao 

não fornecimento de informações suficientes para se 

formular proposta destinada à contratação com a 

Administração Pública de serviço de coleta de resíduos 



sólidos, mediante dispensa de licitação, violam o dever 

de transparência, além de restringirem 

a competitividade, com afronta direta ao princípio da 

isonomia e risco de prejuízo ao Poder Público, uma vez 

que reduz a possibilidade de escolha da proposta 

mais vantajosa; logo, o deferimento de liminar se faz 

necessário para a suspensão dos atos de dispensa, ante 

a relevância do fundamento e a impossibilidade material 

do seu desfazimento, caso a medida seja ao final 

deferida. Recurso provido. (AI 80859/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 02/03/2016) 

  

 Por entender ser desnecessária tal exigência, haja visto do exagero de 

formalismo de rigor técnico quanto a apresentação do Certificado por Organismos de 

Certificação de Produto pela Isopoint e, ainda, pela certificação TUV concebe-se a 

afronta ao princípio da Isonomia, culminando, dessa forma, no cerceamento da 

Competitividade, pondo em risco de prejuízo o ERÁRIO PÚBLICO. Requeremos, 

dessa forma, que seja retirado do presente edital a exigência da apresentação de 

certificado TUV e ISOPOINT pelo risco que apresentam à competitividade e possível 

direcionamento de licitação.  

 Nesse viés, temos a sentença da juíza Maria Aline Vieira Fonseca, da 

Comarca de Caixas do Sul, que determinou: 

"O objeto imediato do procedimento licitatório é a seleção da 

proposta que melhor atenda aos interesses da administração e, 

como objeto mediato, a obtenção de certa e determinada obra ou 

serviço que atenda aos anseios da Administração. A formalidade 

exigida da parte impetrante é excessiva, evidenciando obstáculo 

ao resguardo do próprio interesse público, que consiste na 

obtenção do menor preço" (Mandado de Segurança, 2ª VARA 

CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA PÚBLICA, COMARCA 

CAXIAS DO SUL, 31/03/2014).(GRIFOS NOSSOS). 

 

 Considerando os princípios basilares para licitar pela Administração Pública 

apontamos ser essencial "a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração", suprimindo, dessa forma, a exigência excessiva e desnecessária 

da apresentação dos certificados. 



 Além da violação ao princípio da legalidade, a eventual manutenção de 

aludida exigência denota a intenção velada de cerceamento da competitividade ou 

mesmo de direcionamento do objeto da licitação, eis que através dela fica de pronto 

a impossibilidade de participação, muito embora possa vir a ser a detentora da 

melhor proposta. Fato este que se mantido enseja representação ao TCE-RS e ao 

Ministério Público para apuração e responsabilização pelos atos ilícitos. Além da 

submissão do ato administrativo ao controle judicial de legalidade. 

 Por tais razões, pugnamos pela alteração da especificação do termo de 

referência, de modo a permitir a nossa participação no processo licitatório de Pregão 

Presencial n. 33/2018, visto que temos a comprovação por intermédio de relatório de 

ensaio que o contentor do qual revendemos atende a NBR 15911-4:2010. Caso a 

decisão não seja reconsiderada requer-se que o feito ascenda para julgamento pela 

autoridade superior competente.  

 

 

b) Do ato de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

 Diante dos fatos noticiados nesta impugnação, resta demonstrado que a 

Administração Pública comete grave afronta ao princípio da legalidade, eis que exige 

dos licitantes documentos cuja exigibilidade não possui previsão legal e servem 

como meio de limitar o caráter competitivo do certame, o que por via de reflexa 

importa prejuízo ao interesse público de contratar com melhor proposta. Fato este 

que vem a dar causa a prejuízo ao erário público. Assim, a não correção dos atos 

identificados como ilegais por esta Administração (princípio da autotutela) importa 

aos servidores e agentes que eles praticaram as responsabilidades decorrentes da 

Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92), mormente quanto as 

conduta ilegais prevista no seu art. 10, inciso VIII ou art. 11. 

 Vejamos: 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa 

lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, 

que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 



malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 

entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (...) VIII - 

frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 

indevidamente; (grifo nosso) 

 E: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que 

atenta contra os princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições, e notadamente: 

 Embora estejamos certos de que as ilicitudes verificadas neste processo 

licitatório serão reparadas pela Administração, temos de anotar que as mesmas se 

tratam de graves afrontas ao processo licitatório, cuja manutenção pode trazer 

sérios prejuízos ao erário público, fato este que repercute na responsabilidade dos 

administradores perante a Lei de Improbidade Administrativa, a qual traz sanções 

gravosas aos administradores públicos (art. 12 da Lei 8.429/921). 

 Além do que, as ilicitudes apontadas, ante a sua gravidade são impassíveis 

de convalidação e atentam contra direito líquido e certo da pugnante. Ensejando o 

direito subjetivo de levar a apreciação de aludidas disposições ao MP e ao Poder 

Judiciário. 

                                                 
1
 Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está 

o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:  

 I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral 

do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento 

de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; 

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a 

oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; 

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos 

direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 

percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário, pelo prazo de três anos. 

 



 

2. Dos pedidos e requerimentos finais 

 

 Diante do exposto, requer-se: 

a) Seja esta impugnação recebida e processada como de estilo; 

b) Subsidiariamente, requer-se a alteração das cláusulas que concebem o 

suposto direcionamento pelas vias da apresentação dos certificados 

TUV e ISOPOINT ou cancelamento da licitação, eis que o edital 

apresenta indícios de desfavorecimento do caráter de competitividade, do 

princípio da Isonomia, comprometendo a Legalidade do processo de 

licitação do Pregão Presencial n. 33/2018. 

 

  

          Nestes termos,  

 

Pedimos deferimento.  

Chapecó/SC, 15 de outubro de 2018. 

 

 




