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CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ilmo. Sr. Michel de Lima
Diretor de Licitações
pregao@cfmv.gov.br

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016

CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA., empresa do segmento de
Impressão de Documentos e Impressos de Segurança, com sede à Rua Francisco Hurtado, 431- Água
Funda, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04156-040, estabelecida sob CNPJ
02.290.545/0001-05, neste ato representado por seu Representante Legal abaixo assinado, vem,
respeitosamente, à presença de V.Sas., apresentar IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO DO
PREGÃO E SEUS ANEXOS e SOLICITAÇÃO DE CONSIDERAÇÃO, o que faz tendo em vista os seguintes
motivos de fato e de Direito:

Trata-se de licitação que será realizada em 18 de Maio de 2016 às 10:00
horas pela modalidade do Pregão Eletrônico de Número 08/2016 em sessão pública pelo endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.com.br, que tem por objetivo contratar sob regime de
contratação de material gráfico e impressos do Conselho Federal de Medicina Veterinária.

I - DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
O edital mostra-se amparado pelo seu instrumento convocatório
fundamentado:
O procedimento ocorrerá na forma da Lei n° 10.520/2002, Decretos
n°s 3.555/2000, 5.450/2005, 7.892/2013 e 8.538/2015, da Lei
Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, e subsidiariamente,
pela Lei n° 8.666/1993, e no que couber, a Instrução Normativa nº
02/2008 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
MPOG.
Ocorre, entretanto, que o edital convocatório não contém disposições de
requisitos técnicos de pleno direito, tornando-se inapto a dar início ao procedimento licitatório.
Trata-se de contratação de empresa para prestação de serviços de
impressão e confecção de material gráfico, com vistas ao atendimento das necessidades do
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, tudo conforme as especificações técnicas
constantes do Anexo I – Termo de Referência.

1

Apesar de justificada a contratação na forma de divisão por ITENS
segundo amparo legal, destacado pelo Item 6.1.2.- é inescapável observar que entre o rol destes
itens contemplam alguns documentos de segurança (Cédulas de Identidade) nos lotes 1,2 e 3
que merecem atenção especial na escolha do fornecedor.
Destaca o Edital pelo seu Item 6 que as licitantes devem ser
pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação e que atendam a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

II - DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 15.540:2013 COMO
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

No tocante aos requisitos de qualificação técnica, tal como posto no
processo licitatório em debate, tornar-se extremamente vulnerável a contratação de forma ineficaz
por apresentar-se muito genérica, especialmente para uma contratação importante dos
DOCUMENTOS DE SEGURANÇA.
20.9.1. Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade
técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado, em nome da licitante, que comprove aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em
características e quantidades com o objeto desta licitação.
20.9.1.1. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica
deverá(ão) se referir a serviços prestados, no âmbito de sua
atividade econômica principal e/ou secundária vigente da
licitante.
Como se sabe, o objetivo ao agregar técnicas de segurança nos
documentos é assegurar a dificuldade na contrafação, reprodução e cópias de maneira fraudulenta
e falsas.
Atualmente o requisito objetivando a apresentação de Certificações
específicas tem sido amplamente instituído pelas entidades nas aquisições de documentos de
segurança e, na hipótese vertente, isso não se verifica.
A ABNT é responsável pela publicação das Normas Brasileiras (ABNT
NBR), elaboradas por seus Comitês Brasileiros (ABNT/CB), Organismos de Normalização Setorial
(ABNT/ONS) e Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE)” e tem por missão prover a sociedade
brasileira de conhecimento sistematizado, por meio de documentos normativos, que permita a
produção, a comercialização e o uso de bens e serviços de forma competitiva e sustentável nos
mercados interno e externo, contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico, proteção
do meio ambiente e defesa do consumidor.
A normalização é o processo de formulação e aplicação de regras para a
solução ou prevenção de problemas, com a cooperação de todos os interessados, e, em particular,
para a promoção da economia global. No estabelecimento dessas regras recorre-se à tecnologia
como o instrumento para estabelecer, de forma objetiva e neutra, as condições que possibilitem que
o produto, projeto, processo, sistema, pessoa, bem ou serviço atendam às finalidades a que se
destinam, sem se esquecer dos aspectos de segurança.
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As normas asseguram as características desejáveis de produtos e
serviços, como qualidade, segurança, confiabilidade, eficiência, intercambialidade, bem como
respeito ambiental – e tudo isto a um custo contratual coerente.

III - SOBRE A CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 15.540:2013 ACREDITADAS PELO INMETRO
Destacamos a importância na contratação de gráficas especializadas em
impressos de segurança, especificamente certificadas pela ABNT NBR 15.540:2013 e acreditada
pelo Inmetro pela OSG - Gestão de Segurança de Processos Gráficos.
A Certificação determina em suas auditorias processos nos controles e
validações entre os quais :
















Sistema de gestão segurança em processos gráficos compostos pelo
conjunto de procedimentos e ações que garantem a segurança dos
processos envolvidos na fabricação e comercialização de impressos de
segurança, contemplando:

Estrutura predial blindada,
Monitoramento eletrônico de ambientes internos e externos,
Controles de acesso físico aos ambientes,
Desenvolvimento de pré impressão restritos à acessibilidade,
Fornecedores de matéria-prima homologados,
Controle e rastreabilidade de matéria-prima,
Processo produtivo mapeado,
Destinação de resíduos fragmentados,
Guarda e transporte do materiais rastreados,
Processos de segurança em recursos humanos,
Procedimentos para equipes de segurança patrimonial,
Segurança dos meios eletrônicos anti invasão, segurança dos estoques,
Segurança de documentos e cliente.

A existência da Certificação à Norma Técnica Brasileira ABNT
15540:2013 acreditados pelo Inmetro, determina as regras em relação ao sistema de segurança
para a tecnologia gráfica, a fim de garantir que uma empresa possa ser reconhecida como
produtora de impressos e documentos de segurança e sua adoção como requisito de qualidade
técnica implica em dotar de maior segurança, confiabilidade o objeto do certame, na medida em
garantirá a segurança dos serviços.
Não se desconhece que alguns sustentam a tese da não obrigatoriedade
da adoção das Normas Técnicas. No entanto essa posição é, sob todos os aspectos, equivocada.
De fato as Normas da ABNT já foram recepcionadas pelo nosso
Ordenamento Jurídico, tornando-as de caráter compulsório. É o que ocorre, por exemplo, com o
Código de Defesa do Consumidor.
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de
11.6.1994)
(...)
VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço
em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais
competentes ou, se normas específicas não existirem, pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade
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credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Conmetro);
É inescapável concluir que se o Poder Estatal, ao traçar a Política
Nacional de Consumo (artigo 4º, do CDC), expressamente tornou compulsória a observância das
Normas Técnicas da ABNT, com maior dose de razão deve exigir de seus prestadores de serviços e
fornecedores a estrita observância dessas mesmas regras e normas.
Em última análise, ao abdicar da exigência no cumprimento das Normas
da ABNT o Estado, a Administração Pública, disponibilizaria ao cidadão, seu “consumidor”,
produtos e serviços em desacordo com sua própria Política, o que se mostraria inconcebível, até
mesmo porque ilógico.
José Geraldo Filomeno, in Manual de direitos do consumidor, 5 ed. São
Paulo: Atlas, 2001, p. 75/7, conclui pela adoção das Normas da ABNT, valendo destacar o seguinte
ensinamento:
A ABNT, como se sabe, propõe-se a elaborar normas técnicas e a
fomentar seu uso nos campos científico, técnico, industrial,
comercial e agrícola, promovendo a participação das comunidades
técnicas no desenvolvimento da normalização no país,
representando-o junto às entidades internacionais de normalização
e organizações similares estrangeiras, bem como conceder marcas
de conformidade e outros certificados referentes à aplicação de
normas e a colaborar com o Estado no estudo e solução de
problemas relacionados com a normalização técnica geral.
Pelo regime anterior de normalização, havia a discriminação
quanto à "obrigatoriedade" ou não das normas técnicas no sentido
retro apregoado, a saber: (a) as NBR 1 e 2 eram de caráter
compulsório, sendo que a segunda somente assim era considerada
em face de sua obediência pelo Poder Público, sendo a primeira
universal; (b) NBR 3, de caráter não obrigatório, mas registrada no
Inmetro; (c) NBR 4, normas probatórias, registradas no Inmetro,
ainda em fase experimental.
Hoje, entretanto, as normas técnicas são praticamente todas
compulsórias, exatamente diante do mencionado inc. VIII do art. 39
do Código de Defesa do Consumidor, que na verdade insiste em
chamar a atenção para todos que se dediquem a atividades
econômicas que exigiam regramento mínimo, sobretudo no que
concerne à qualidade e segurança dos usuários e consumidores,
como requisitos mínimos, e que servirão de balizamento no caso de
eventuais anomalias, defeitos ou vícios constatados em produtos e
serviços. (grifo não existente no original)
Existe, por outro lado, uma diferença fundamental entre
“normalização” e “regulamentação”. Enquanto esta é estabelecida
pelo poder estatal, sem participação das entidades privadas
diretamente, aquela pressupõe a disciplina de métodos de
fabricação, conformidade etc., por entidades privadas.
Prevalece entre nós o sistema híbrido, agora ainda mais reforçado
pela delegação quase que total à ABNT e entidades por ela
acreditadas. Ou seja, ao Estado, como não poderia deixar de ser, já
que investido da soberania do país, compete sempre a fixação das
normas gerais e condições da atuação das entidades do Sinmetro,
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enquanto que a essas incumbe a elaboração das normas,
certamente auditadas e homologadas pelo Inmetro.
(...)
Por isso mesmo é que nos permitimos concluir o seguinte no tocante
às normas técnicas e sua obrigatoriedade: 1º a qualidade não é
apenas a adequação às normas técnicas, mas também, e
principalmente, a satisfação do consumidor;
(...)
3º diante do novo sistema nacional de metrologia e qualidade
industrial, todas as normas técnicas elaboradas pela ABNT e demais
entidades credenciadas passam a ser obrigatórias, até como
garantia para os próprios fornecedores;
Importante destacar que a exigência de Certificação ABNT NBR
15540:2013, já é prática comum nos mais variados certames.

IV- SOBRE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU E A ABNT
O Tribunal de Contas de União – TCU vai além, não apenas reconhece a
possibilidade de tal previsão, como a coloca dentro do espectro discricionário, ressalvada a
justificativa quanto à formulação de exigências que atendam aos interesses.
Existe um entendimento pelo Acórdão 2392/2006 – Processo
017.812/2006-0 do Tribunal de Contas da União – TCU que analisou o mérito sobre a exigência da
apresentação de Certificação ABNT. Manifestando-se :
6.1.3 – De outra forma, caso o gestor entenda
necessário exigir a certificação do produto na norma ABNT
NBR 15247, mediante parecer técnico devidamente
fundamentado, devendo ser aceitos os certificados de
todas as entidades acreditadas pelo INMETRO para tal, ou
seja, não poderá ser exigida apenas a certificação da ABNT
Certificadora. ( grifo nosso )
9.3.2 – 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 aceito os
certificados emitidos por qualquer entidade acreditada
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro) para tal; (grifo nosso)
Em síntese, vale demonstrar que o atendimento as NBR´s só são
validadas no Brasil com a acreditação dos Órgãos Competentes dentro da Lei.
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V- DO PEDIDO FINAL
Em face ao exposto, requer-se que seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada
procedente, com efeito para :



Inclusão de requisito de qualificação técnica conforme o Artigo 30 da Lei 8.666/83, de
Certificação ABNT NBR 15.540:2013 acreditada pelo INMETRO pela OSG - Gestão de
Segurança de Processos Gráficos, para o ITENS 1, 2 E 3;



Inclusão, como condição de participação no certame licitatório do requisito de
participação de Comprovação da licitante estar devidamente inscrita no CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas, no código 18.12-1-00. – IMPRESSOS
DE SEGURANÇA para o ITENS 1,2 E 3.

Termos em que,
P. Deferimento.
São Paulo, 13 de Maio de 2016.

CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.
Luiz Cesar Affonso Alves
Representante Legal
RG. 10.827.147-X
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