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Ao(Á) Senhor(a) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Timbó/SC. 

 

 

 

 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023 FCT 

DATA DA ABERTURA 28/02/2023 

 

1 - OBJETO 1.1 - O presente edital tem por objetivo receber proposta destinada a aquisição de 

móveis avulsos a serem utilizados em ambientes diversos da Fundação de Cultura e Turismo de 

Timbó conforme condições constantes do Anexo I do edital. 

 

 

IMPUGNANTE, N D MOVEIS SOB MEDIDA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

cnpj sob o nº 15.184.677/0001-02, com sede na Rua Gervásio de Souza, 1153, Meia Praia, 

Navegantes/SC, CEP 88.372-210, endereço eletrônico ndmoveissobmedida@gmail.com e com 

telefone/whatsapp (47) 9 8495-5172, tudo conforme documentos de representação anexo ao 

presente. 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO 

 

Nos termos do item 7.2. do edital, esta impugnação é tempestiva e deverá ser analisada, 

vejamos: 

7.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas qualquer interessado poderá impugnar e, em até 03 (três) 

dias úteis, solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório. 
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DOS MOTIVOS DA IMPUGNAÇÃO 

 

1. Do Prazo de Entrega 

 

À página 27 do edital no item “2. Da Proposta” esclarecesse que a entrega deverá ocorrer 

em 30 dias, todavia referido prazo é exíguo, considerando que os móveis solicitados, mesmo que 

declarados como avulsos, deverão ser fabricados à medida da exigência deste edital. 

A necessidade de estipulação de prazo exequível, que seja condizente com a 

complexidade do presente objeto, trará segurança contratual, estará em consonância com o 

princípio da isonomia entre os licitantes, o princípio da razoabilidade e a boa-fé objetiva inerente 

à execução dos contratos públicos, pois do contrário a exequibilidade fica comprometida, podendo 

ocasionar atrasos na entrega e punição ao vencedor do certamente que vier a executar o contrato. 

Uma vez que a finalidade do edital se presta a ampliar a concorrência possibilitando o 

maior número de recebimento de propostas, sugerimos que o prazo para a entrega seja elastecido 

para 45 (quarenta e cinco) dias, possibilitando assim a realização dos pedidos de materiais aos 

fornecedores, a fabricação dos móveis nos padrões exigidos e a entrega dentro do mesmo prazo 

fixado. 

 

2. Da necessidade de fornecimento de projeto técnico de marcenaria 

 

O projeto técnico de marcenaria, conjuntamente com o contrato, é o documento mais 

importante de se observar antes de se finalizar um pedido de venda, em razão de detalhar 

especificamente o móvel desejado pelo cliente, apontando as caraterísticas de todos os materiais 

exigidos.  

O que se observa no presente edital é que há o anexo 1 que aponta especificações do 

objeto e o termo de referência, porém ambos não suprem o necessário para a leitura do todo 

necessário para a fabricação dos móveis exigidos pela municipalidade, inclusive apresentando 

informações que destoam da prática da marcenaria, conforme se passará a demonstrar. 

 Assinado de forma digital por
 NILMAR

 GASPARETO:15184677000102
 Dados: 2023.02.17 12:32:22

'-03'00



 

 N.D. MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA. - CNPJ sob o nº 15.184.677/0001-02 Rua Gervásio de Souza, 1153, Meia 
Praia, Navegantes/SC, CEP 88.372-210 ndmoveissobmedida@gmail.com | telefone/whatsapp (47) 9 8495-5172 

 
  Página 3 de 4 
 

Pelas razões acima, bem como pelo detalhamento por item a seguir transcrito, apontamos 

a necessidade de fornecimento de projeto técnico de marcenaria, inclusive para os móveis avulsos 

exigidos no presente edital, uma vez que as exigências apresentadas na descrição dos itens não 

poderão ser atendidas sem uma minucia maior dos detalhes, que se faz apenas por meio do 

referido projeto. 

 

3. Da especificação dos Itens 

 

Para os itens 1 a 4, apesar de apontarem algumas características dos móveis: 

a) não especifica se na parte interna será toda em branco e com as portas na mesma cor 

externa; 

b) não detalhas em todos os itens as ferragens a serem utilizadas; 

c) não informa se o móvel deverá ser tamponado ou não, uma vez que, além da estética ser 

mais apurada, a durabilidade será muito maior em razão da robustez que oferece para 

ambientes de grande uso e circulação de pessoas, inclusive porque se menciona no item 

4 a necessidade de suportar até 75 kg; 

d) os itens misturam os materiais de fabricação, mencionando MDP e MDF, porém é 

necessário alinhar “ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO / TERMO DE REFERÊNCIA” 

apontando um único material; e 

e) se faz exigência de fundo com 15mm, o que vai em desencontro com a prática da 

marcenaria que, usualmente, se faz com 6mm e melamina nas laterais; 

 

Em relação aos itens 5 a 8, vejamos: 

a) as características apontadas não são suficientes para a fabricação, pois não aponta as 

características dos pés de todas as mesas, apresenta conflito entre o material a ser 

utilizado informado, sendo necessário alinhar “ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO / TERMO 

DE REFERÊNCIA” apontando um único material; 

b) ainda, para as mesas com exigência de gaveta não aponta o tipo de ferragem; e 
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c) para o item 8, especificamente, não consta detalhado as características das cadeiras, se 

estofadas, revestidas em tecido, de madeira ou outro material; 

 

Assim, resta impugnado o presente edital, requerendo pelos ajustes nos pontos 

destacados. 

 

DOS PEDIDOS 

 

Por todo o exposto, considerando os pontos levantados, resta impugnado o presente 

edital, e ao Sr.(a) Pregoeiro(a) requer-se para que digne-se a receber estas razões, a fim de 

garantir a legalidade da licitação, a justa competição, elastecendo-se o prazo para a entrega, 

efetuando-se as alterações necessárias acima apontadas, afastando-se as incoerências e 

incluindo as informações indispensáveis à execução do futuro contrato, especialmente, por meio 

de fornecimento de projeto técnico de marcenaria. 

Seguidas às formalidades legais, sejam sanadas as irregularidades aqui mencionadas, 

devendo, uma vez acolhida esta impugnação, seja designada uma nova data para a realização do 

certame. 

 

Termos em que, espera deferimento. 

 

Navegantes, 17 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

______________________________________ 

N.D. MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA. 

CNPJ sob o nº 15.184.677/0001-02 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.184.677/0001-02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/03/2012

 
NOME EMPRESARIAL
N D MOVEIS SOB MEDIDA LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
N.D. MOVEIS SOB MEDIDA

PORTE
ME

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
R GERVASIO DE SOUZA

NÚMERO
1153

COMPLEMENTO
********

 
CEP
88.372-210

BAIRRO/DISTRITO
MEIA PRAIA

MUNICÍPIO
NAVEGANTES

UF
SC

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
gasparetond@gmail.com

TELEFONE
(47) 8495-5172

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
13/03/2012

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/01/2023 às 12:33:27 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE  
TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM SOCIEDADE LIMITADA 

 
NILMAR GASPARETO 

 
NILMAR GASPARETO,   brasileiro ,casado no regime de comunhão parcial de bens, 
empresário, CPF 004.685.930-63, Carteira de Identidade  nº 5085715166 emitida pela 
SSP/RS , residente e domiciliada na Rua Gervásio de Souza ,  1153 ,Bairro Meia Praia, 
Navegantes, SC, CEP 88372-210 , titular da empresa NILMAR GASPARETO  , com sede 
na Rua  Gervásio de Souza ,  1153 ,Bairro Meia Praia, Navegantes, SC, CEP 88372-210  ,  
inscrito na Junta Comercial sob o NIRE 42801900071 e no CNPJ sob nº 
15.184.677/0001-02 , fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 
10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, 
ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, passando a 
constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo 
presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios: 
 

DA DENOMINAÇÃO   SOCIAL ,  SEDE,  OBJETIVO,  INICIO E PRAZO: 

 

Cláusula 1.ª)  - A denominação social da empresa passa a ser N D MÓVEIS SOB MEDIDA 

LTDA 

 

Cláusula 2.ª)  - A sociedade tem sua sede  localizada a  Rua  Gervásio de Souza ,  1153 
,Bairro Meia Praia, Navegantes, SC, CEP 88372-210  
  
Cláusula 3.ª)  - A sociedade  tem  como  objetivo  social  o ramo  de: FABRICAÇÃO DE 

MOVEIS SOB ENCOMENDA OU NÃO, COM PREDOMINÂNCIA 

MADEIRA E DERIVADOS -  SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS 

DE QUALQUER MATERIAL - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS E 

ESPELHOS- COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS - EXECUÇÃO 

DE TRABALHOS EM MÁRMORE, ARDÓSIA E  OUTRAS PEDRAS 

 

Cláusula 4.ª)  - A sociedade iniciou suas atividades em 13 de março de 2012 e seu prazo de 

duração é indeterminado. 

 

DO CAPITAL, QUOTAS, QUOTISTAS E SUAS RESPONSABILIDADES: 

 

Cláusula 5.ª) - O Capital Social da empresa é de  R$ 50.000,00 (Cinquenta  Mil Reais)  

divididos em 100 (Cem) quotas de R$ 500,00 (Quinhentos  reais ) cada 

uma,  subscritas e integralizadas pelo sócio em moeda corrente nacional 

,  conforme segue:  

NILMAR GASPARETO , com 100(Cem) quotas, perfazendo um total de R$50.000,00 

(Cinquenta Mil Reais) 
 

 

 

DO AUMENTO DE CAPITAL 

 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLa1fP2XvrKGyQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00468593063-NILMAR GASPARETO
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Cláusula 6.ª) Em caso de aumento de capital, terão preferência os quotistas para 

subscrição em igualdade de condições e na proporção exata das quotas que 

possuírem. 

 
 

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS: 

 

Clausula 7º)       A Administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE pelo Sócio NILMAR 
GASPARETO, a qual fará  uso da firma sempre assinando isoladamente , com os poderes e 

atribuições de representar ativa e passivamente em juízo ou fora dele, podendo em seu 

impedimento constituir procurador, vedado ,no entanto, em atividades estranhas ao interesse 

social ou assumir obrigações seja em favor de  terceiros.  

 

1º - O administrador receberá um ‘’pró-labore’’ mensal,  respeitando as normas vigentes e os 

seus limites. 

 

2º É vedado ao administrador fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou 

qualquer outro titulo de favor, em negócios estranhos ao objeto social. 

 

3º O administrador responde solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por 

culpa no desempenho de suas funções. 

 

 

 

 

 

RETIRADA, MORTE, OU EXCLUSÃO DE SÓCIO 

 

 

Clausula 8º)  O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá 

continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se os herdeiros optarem pela 

dissolução da mesma. 

 

1º Até que se ultime, no processo de inventario, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, 

incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos 

interessados perante a sociedade. 

 

Clausula 9º) A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da 

responsabilidade pelas obrigações social anteriores, até dois anos depois de 

averbada a resolução da sociedade. 

DO EXERCÍCIO SOCIAL 

 

Clausula 10º)  O exercício social coincidirá como o ano civil. 

 

1º - Anualmente, em 31 de Dezembro, será levantado o balanço geral da sociedade, dos lucros 

líquidos ou prejuízos do exercício, feitas às necessárias amortizações e previsões, o saldo 

porventura existente, será distribuído  ou suportado pêlos sócios, na proporção de suas quotas de 

capital. 

 

 

Disposições Finais 
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Clausula 11º) O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 

defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a 

propriedade. 

 

Clausula 12º) Os casos omissos serão tratados pelo que regula o capitulo I, Subtítulo II do 

Livro II da Lei 10.406/02 – Código Civil 

 

Clausula 13º)  As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Navegantes - SC, 

renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

qualquer duvida que possa emergir deste documento. 

  

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

 

 

Navegantes/SC,24 de Janeiro de 2023 

 

 
______________________________________ 
NILMAR GASPARETO 

CPF: 004.685.930-63 
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