
  

AUTOS DO PROCESSO | N° 

XXXXXXXXXXX 

Prefeitura Municipal de Conselheiro 
Lafaiete 

SÍNTESE DOS FATOS 

Exigência do Edital para apresentação de 

laudo contendo a massa média dos produtos 

descritos nos lotes 38 e 39 (33 e 34 do 

descritivo). 

 

Licitantes habilitados sem o respectivo

documento, nulidade da habilitação,

classificação e consequente declaração de 

vencedor. 

LICITANTE: 
 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA 
LTDA 

ÓRGÃO 
LICITADOR: 

Prefeitura Municial de 
Conselheiro Lafaiete 

AUTOS DO PREGÃO ELETR I Nº 074/2022 
REGISTRO DE PREÇOS N° 51/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO: 130/2022 

Recurso Administrativo 
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A empresa peticionante, FAST CLEAN, 
participou do certame descrito como 
Processo 051/2022, pregão eletrônico N° 
074/2022, cujo andamento se deu, em 
última sessão, com anormalidade pela 
habilitação e classificação de empresas 
que não cumpriram o descrito no Edital 
conforme iremos demonstrar. 

Síntese dos fatos 

Para os itens acima citados, no 
descritivo, há clara exigência de 
apresentação de laudo contendo a 
informação de massa média dos sacos. 
Nenhum dos licitantes que se 
mostraram à frente da recorrente
apresentou o documento exigido. 

Desta maneira não se pode assegurar 
a licitude do procedimento se a 
continuidade dessas licitantes no 
certame for deferida. 
 
Sem a documentação exigida não há 
respeito às normas edilícias lesando 
direito líquido e certo da licitante em 
concorrer com lealdade bem como, 
em havendo manutenção da 
continuidade dessas licitantes 
irregulares, haverá desrespeito ao 
princípio de vínculo ao instrumento de 
edital. 
 
Tal exigência, citada e inserida no 
edital do certame está ali pela razão 
de assegurar ao Município a lisura e 
qualidade dos produtos ofertados. 
 
Sem a comprovação exigida, além da 
ilegalidade, o risco para adquirir sacos 
infectantes, para os cidadãos do 
município e trabalhadores que irão
manusear tais produtos é altíssimo. 

Salienta-se que atualmente, somente 
é possível certificar a qualidade dos 
sacos plásticos para 
acondicionamento de lixo, caso eles 
estejam de acordo com a NBR 9191, o 
que é comprovado através de laudos 
e ensaios acreditados, onde não reste 
qualquer dúvida quanto a utilização 
de métodos exigidos pela norma. 

Ocorre que, para os itens numerados 
como 38 e 39, e, no descritivo, 33 e 34,
houve participação de licitantes sem a 
documentação específica exigida pelo 
Edital, vejamos: 
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Laudos esses que possuem 
informação de massa média, 
principalmente. 

As regras da ABNT devem ser seguidas 
uma vez que citadas em Lei Federal e 
a partir do momento em que são 
destacadas no Edital é de cunho 
vinculado, ou seja, obrigatório a sua 
observância por parte das instituições 
de forma que o processo legal seja 
preservado em referência aos órgãos 
que destinam sua existência e 
fundamentos na manutenção da 
regularidade dos produtos em termos 
de qualidade coo a ANVISA, CONAMA
RDC 358, NR32, RDC222, e as NBR’s
9191, 7500, 13056, 14474. 

 
 

Abaixo as telas que demonstram os 
licitantes que não possuem o laudo 
com a informação exigida em Edital 

Desta maneira a recorrente se viu com 
direito líquido e certo lesado com a 
habilitação de licitante que não 
apresentou documentação exigida 
pelo edital. 
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Dos pedidos 

Ante o exposto, requer:  

A 

B 

Que seja acolhido presente 
recurso para desclassificar 
todas as licitantes que 
concorrem para os itens 
citados e não tenham 
apresentado o laudo contendo 
a massa média dos sacos de 
lixo conforme prevê regra do 
edital para as marcas acima 
descritas. 

Seja dado vista a 
recorrente de todos os 
laudos apresentados 
para conferência da 
documentação para 
exercício de seu direito 
e dever de fiscalização 
do certame. 

Termos em que, 

Pede deferimento,   

 
FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA – Fábio Luiz da Silva Viana - CPF nº 220.461.338-03 
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31212581762 2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

002 ALTERACAO

ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE1023

BELO HORIZONTE

11 NOVEMBRO 2022

Nº FCN/REMP

MGN2249294413

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

22/583.603-3

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN2249294413

Data

17/11/2022

220.461.338-03 FABIO LUIZ DA SILVA VIANA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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               QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
  FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 
          CNPJ: 43.782.859/0001-02 

 
FABIO LUIZ DA SILVA VIANA, brasileiro, casado em comunhão parcial de 
bens, empresário, nascido em 10/07/1981, natural de São José dos 
Campos/SP, portador de Carteira de Identidade Registro Geral nº 27794958 
expedida pela SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 220.461.338-03, residente e 
domiciliado na AV. Vicente Risola, nº 1235, Apto 203, Bairro Santa Inês, na 
Cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, CEP 31.080-160. 
 
Único(s) sócio(s) componente(s) da Sociedade Empresária Limitada, 
denominada FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA, registrada na Junta 
Comercial de Minas Gerais sob o nº 312.125.817-62 EM 06/10/2021, 
resolve(m) de comum acordo alterar pela Quarta vez o contrato social de 
acordo com as seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ABERTURA DE FILIAL 

Fica a partir desta data criada a filial 01, com a mesma denominação e nome 
fantasia, com inicio de atividade na data de registro do presente instrumento e terá 
seu prazo de duração por tempo indeterminado: 
 

• Sediada na Rua Santa Isabel, nº 19, Bairro Parque Urupes, no município 
Varginha, Estado de Minas Gerais, CEP 37.062-530. 
 

Cuja atividade será de comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e 
conservação domiciliar, equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, 
cosméticos e produtos de perfumaria, higiene pessoal, Saneantes e produtos 
domissanitários, embalagens, instrumentos e material para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio varejista de produtos 
saneantes domissanitários, bem como sacos de lixos. 

 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e 
conservação domiciliar 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso 
pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou 
especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 
 

• Para fins fiscais fica estabelecido o capital social de R$ 100,00 (Cem 
Reais) 

 
CLÁUSULA SEGUNDA –DAS DEMAIS CLAUSULAS 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas. 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
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Em decorrência das alterações ora levadas a efeito, o contrato social fica 
com a seguinte redação: 
 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA LIMITADA 

FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA    
CNPJ: 43.782.859/0001-02 

 
 

FABIO LUIZ DA SILVA VIANA, brasileiro, casado em comunhão parcial de 
bens, empresário, nascido em 10/07/1981, natural de São José dos 
Campos/MG, portador de Carteira de Identidade Registro Geral nº 27794958 
expedida pela SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 220.461.338-03, residente e 
domiciliado na AV. Vicente Risola, nº 1235, Apto 203, Bairro Santa Inês, na 
Cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, CEP 31.080-160. 
 
                           CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE  
A sociedade girará sob o nome empresarial de FAST CLEAN DISTRIBUIDORA 
LTDA e terá sua sede na Estrada do Jatobá, nº 95, Loja 01, Bairro Diamante, 
na Cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, CEP 30.644-200. 
 
Parágrafo Único: a sociedade possui a seguinte filial: 
 

• Filial 01: Rua Santa Isabel, nº 19, Bairro Parque Urupes, no município 
Varginha, Estado de Minas Gerais, CEP 37.062-530 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - CAPITAL SOCIAL 
O capital social será de R$ 130.000,00 (Cento e trinta Mil Reais) divididos em 
130.000 (Vinte Mil) quotas no valor de R$1,00 (Um Real), cada uma, já 
totalmente subscrita e integralizada em moeda corrente, distribuídas para o(s) 
sócio(s) da seguinte forma: 

Nome dos sócios Quotas Capital 
(R$) 

% 

FABIO LUIZ DA SILVA VIANA 130.000 130.000,00 100 
TOTAIS 130.000 130.000,00 100 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETIVO SOCIAL 

O objetivo será o comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e 
conservação domiciliar, equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico, cosméticos e produtos de perfumaria, higiene pessoal, 
Saneantes e produtos domissanitários, embalagens, instrumentos e 
material para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 
comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, bem como 
sacos de lixos. 
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CLÁUSULA QUARTA – INÍCIO E DURAÇÃO DAS ATIVIDADES 

A sociedade teve seu início de atividades no ato do registro do contrato de 
constituição no órgão competente, sendo por prazo de duração indeterminado. 

 
CLÁUSULA QUINTA – QUOTAS DE CAPITAL 

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), o qual fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se 
postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, neste contrato social 
pertinente. 
 

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DO CAPITAL 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

A administração da sociedade caberá ao sócio FABIO LUIZ DA SILVA VIANA, 
qualificado anteriormente, com poderes e atribuições ativas e passivas, 
autorizando o uso do nome empresarial. 
 
PARAGRA ÚNICO: Fica, no entanto, vedado, o uso do nome empresarial em 
fins estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros 

 
CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, o(a) administrador(a) 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, 
os lucros ou perdas apuradas, sendo que a proporção de distribuição dos 
lucros será de acordo com a participação societária no capital social.  

 
CLÁUSULA NONA – ABERTURA DE FILIAIS 

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração assinada pelo (s) sócio(s). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS 

O(s) sócio(s) poderá (ão) retirar mensalmente, uma importância a titulo de pró-
labore previamente combinada que será levada à conta de despesas gerais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO DOS SÓCIOS. 

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e a incapaz.  Os herdeiros do sócio 
falecido, de comum acordo, exercerão o direito às quotas. Entretanto, não 
havendo interesse em participar da Sociedade, o sócio remanescente pagará 
aos herdeiros o resultado dos haveres do sócio falecido, regularmente 
apurados em balanço especial no dia do evento. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O mesmo procedimento será adotado em outros 
casos em que a sociedade se resolva em relação a seu(s) sócio(s). 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: A liquidação poderá ocorrer em até 48(quarenta) 
parcelas mensais e consecutivas, corrigidas monetariamente, sendo o 
vencimento da primeira delas após 90(noventa) dias após a data do balanço 
especial. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PROIBIÇÕES DAS LEIS 

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão 
impedidos 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 publica, ou a 
propriedade. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO AUMENTO DO CAPITAL 
Em qualquer época por decisão unânime dos sócios, a Sociedade poderá, nos 
casos previstos em lei, e neste Contrato Social, aumentar o seu capital, 
respeitada a proporção das quotas sociais de cada sócio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE 

A Sociedade se dissolverá por deliberação da maioria absoluta dos sócios, por 
falta de pluralidade de sócios em razão de morte, renúncia, não reconstituída 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou através de decisão judicial, devendo 
seu patrimônio será dividido entre os sócios na proporção de suas quotas 
sociais. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de liquidação da Sociedade, o liquidante será 
indicado, na época, pelo sócio remanescente e, não havendo consenso, será 
designado judicialmente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ENQUADRAMENTO ME 
O(s) sócio (s) do presente contrato declara (m) que o movimento da receita 
bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em 
qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da 
mencionada lei.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos ao presente instrumento serão resolvidos pelas leis em 
vigor. 
As divergências que houver serão resolvidas no foro da Cidade de Belo 
Horizonte no Estado de Minas Gerais que fica por eles eleito. 
E. por estar (em) justo (s) e contratado (s) mandara (m) lavrar o presente 
instrumento que é assinado digitalmente pela (s) parte (s) para ter efeitos 
legais. 
 

Belo Horizonte, 11 de Novembro de 2022 
FABIO LUIZ DA SILVA VIANA 

                                              CPF: 220.461.338-03              
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Relatório de Filiais Abertas

18 de nov de 2022

Informamos que, do processo 22/583.603-3 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 9696109 em 18/11/2022 da
empresa 3121258176-2 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE CNPJ ENDEREÇO

3190293159-3 43.782.859/0002-93 RUA SANTA ISABEL 19  SALA  76  -  BAIRRO PARQUE URUPES  CEP 37062-530  -  
VARGINHA/MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9696109 em 18/11/2022 da Empresa FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA, Nire 31212581762 e protocolo 225836033 -
17/11/2022. Autenticação: 6483A1859FF2744BF4F89A5CD39EED9E2FEC72CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/583.603-3 e o código de segurança ZDfn Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 18/11/2022 por Marinely de Paula Bomfim  Secretária-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg 
informando o número do protocolo 22/583.603-3.

Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA, de NIRE
3121258176-2 e protocolado sob o número 22/583.603-3 em 17/11/2022, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 9696109, em 18/11/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador
Marcia Thaise Lima Cruz.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

220.461.338-03 FABIO LUIZ DA SILVA VIANA

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

220.461.338-03 FABIO LUIZ DA SILVA VIANA

Belo Horizonte. sexta-feira, 18 de novembro de 2022

Documento assinado eletrônicamente por Marcia Thaise Lima Cruz, Servidor(a) Público(a),
em 18/11/2022, às 09:56 conforme horário oficial de Brasília.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9696109 em 18/11/2022 da Empresa FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA, Nire 31212581762 e protocolo 225836033 -
17/11/2022. Autenticação: 6483A1859FF2744BF4F89A5CD39EED9E2FEC72CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/583.603-3 e o código de segurança ZDfn Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 18/11/2022 por Marinely de Paula Bomfim  Secretária-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. sexta-feira, 18 de novembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9696109 em 18/11/2022 da Empresa FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA, Nire 31212581762 e protocolo 225836033 -
17/11/2022. Autenticação: 6483A1859FF2744BF4F89A5CD39EED9E2FEC72CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/583.603-3 e o código de segurança ZDfn Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 18/11/2022 por Marinely de Paula Bomfim  Secretária-Geral.
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CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em
conformidade com a Medida Provisória nº
2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por
meio da comparação deste arquivo digital com o
arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.
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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA Srª. ISABELLA GOMES DE VARGAS E LIMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2022  

REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2022 

 

 
A empresa EXATA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.591.262/0001-

70, com sede à Rua da Democracia, nº 347, bairro Kennedy, cep:32.145.050, Contagem – MG, 
neste ato representada pela sua SÓCIA/ADMINISTRADORA, a Sra. SARA NUNES DE SOUZA, 
portadora da Carteira de Identidade nº. MG-12.514.428 SSP/MG e do CPF nº. 066.763.686-25, 
residente e domiciliada em Contagem – MG, vem, respeitosamente, apresentar suas contrarrazões 
ao recurso interposto. 

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

 

Interposto por TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, PREVENITEC COMERCIO 
E DISTRIBUICAO LTDA e FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA, já qualificadas nos autos em 
epígrafe, inconformadas com a decisão da Sra. Pregoeira de classificar e habilitar a proposta da 
RECORRIDA no certame instaurado, na modalidade Pregão Eletrônico n° 074/2022, que ora 
combatemos e que não prosperará pelo fato de não dispor de nenhum fundamento jurídico ou 
técnico que o sustente, fulcro no art. 4º, XVIII da Lei nº 10.520/02, bem como item 13 do edital. 

Outrossim, lastreada nas razões juntas, requer-se que essa Sra. pregoeira mantenha intacta 
sua decisão por estar em estrita conformidade com a com a Lei nº 10.520/02 c/c a Lei n° 8666/93, 
toda a legislação aplicável ao procedimento, bem com a melhor jurisprudência pátria pertinente. 

 
 

Contagem, 16 de Janeiro de 2.023. 

 
_______________________________________________________________ 

EXATA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ nº 17.591.262/0001-70 
SARA NUNES DE SOUZA  

MG-12.514.428-SSP/MG / CPF: 066.763.686-25 
SÓCIA/ADMINISTRADORA 

 
 
 
 
 

EXATA INDUSTRIA E 
COMERCIO 
LTDA:17591262000170

Digitally signed by EXATA 
INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA:17591262000170 
Date: 2023.01.16 13:19:23 -03'00'
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2022  

REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2022 

 
 
AS CONTRARRAZÕES 
 
 
I – DA TEMPESTIVIDADE 
 
 

Antes da discussão de mérito do presente recurso, cumpre-nos demonstrar a sua 
tempestividade. 
 

As RECORRENTES TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, PREVENITEC 
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, manifestaram a intenção de recorrer e somente a empresa 
FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA, apresentou suas razões, nos termos do item 13 do edital 
em comento. O edital do pregão eletrônico supramencionado tratou a matéria recursal no item 13 
e seus subitens ora transcrito: 
 

“13.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos 
licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, 
no prazo de 30 (trinta) minutos, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, 
utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema 
www.bbmnetlicitacoes.com.br.  
13.1.1 - As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de três dias. 
13.1.2 - Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas 
contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente.” 

 
Assim, conforme previsto no art. 4º XVIII da Lei nº 10.520/2002 c/c art. 110 da Lei nº 8.666/93 

e item 13 do Instrumento Convocatório, as contrarrazões ora apresentadas são absolutamente 
tempestivas e devem ser apreciadas sob as lentes da Lei e dos princípios aplicáveis. 
 
 
II – NOTA INTRODUTORIA 
 
 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG, tornou pública à  
abertura do Processo Licitatório n°130/2022, na Modalidade de Pregão Eletrônico n° 074/2022, 
Registro de Preço nº 051/2022, do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo o objeto é o “registro de 
preços para futura e eventual aquisição de produtos de limpeza, higiene pessoal e materiais 
para copa e cozinha, a fim de atender as demandas das Secretarias Municipais de 
Conselheiro Lafaiete, conforme especificações constantes no item 19 e Anexo I do Edital.” 
 

A RECORRIDA participou do certame e apresentou proposta e os documentos habilitatórios 
em estrita conformidade com o edital e seus anexos, com destaque para a observância de todos 
os elementos técnicos. Entretanto, a RECORRENTE alega em sua peça recursal que a 
RECORRIDA não apresentou os laudos comprobatórios quanto a massa média dos sacos 
plásticos, itens 38 e 39 conforme plataforma do sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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De tal sorte, perfeita e irretocável a decisão de classificar a proposta da RECORRIDA e 

declará-la como vencedora. 
 
 
III – DOS FUNDAMENTOS E DO PLENO ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DE 
PROPOSTA E HABILITAÇÃO CONSTANTES DO EDITAL POR PARTE DA RECORRIDA. 
 
 
III. 1. DA SEGURANÇA JURÍDICA PROCESSUAL E A VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO. 
 
 

A Administração Pública busca no procedimento licitatório o atendimento de uma 
necessidade pública e deve fazê-lo com fulcro na proposta que o atenda integralmente e com preço 
justo, de forma a cumprir o disposto no art. 3º da Lei 8.666/93 qual seja: a obtenção da proposta 
mais vantajosa. 
 

Para que o processo tenha um fluxo eficaz e seguro é importante que todas as questões 
apresentadas, independentemente da sua proporção ou relevância, sejam decididas 
motivadamente para assegurar os princípios da impessoalidade, eficiência, supremacia do 
interesse público e moralidade. 

 
Destaca-se, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Em síntese, tal princípio 

assevera que os participantes, bem como a própria Administração Pública estará totalmente 
vinculada ao instrumento convocatório, ou seja, ao edital. Portanto, caso algo conste no Edital, a 
Administração e os participantes nele estarão vinculados. 

 
E desta forma o pregão eletrônico em epigrafe foi conduzido, uma vez apresentada toda 

documentação da RECORRIDA, não há o porquê a desclassificação da mesma. 
 
 
 
III. 2. DAS ALEGAÇÕES INFUNDADAS QUE A EMPRESA NÃO CUMPRIMIU COM REQUISITOS 
LEGAIS PARA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME  
 
 

A RECORRENTE, alega de forma infundada que a RECORRIDA, não apresentou laudo 
contendo a massa média dos produtos, descritos nos lotes dos itens SACO PLÁSTICO no ANEXO 
I – TERMO DE REFERÊNCIA, que conforme plataforma de licitação são os itens 33 e 39, e solicita 
que seja revisada a decisão da pregoeira. 

 
Nota-se que a RECORRENTE não se inteirou de todos os documentos anexados a 

plataforma, ou então, passamos a entender que seu único objetivo é retardar a execução do 
processo, pois é possível identificar nos históricos dos lotes 33 e 39 os documentos de habilitação 
para Download. 
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Vale lembrar o art. 93 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993; 
 
Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Resta claro e evidente que a RECORRENTE, tentou achar motivos para desclassificar a 

RECORRIDA, numa tentativa desesperada e frustrada de “ganhar” os itens, algo que não 

conseguiu durante a sessão pública, uma vez que apresentou preços excessivos.  

A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

Sobre este tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensinou: 

“O objetivo primeiro da licitação é selecionar a melhor proposta. Tirar da 
Administração essa possibilidade é revestir o procedimento de um rigor 
desnecessário (...)” (Temas Polêmicos Sobre Licitações e Contratos. 5º edição, 
Malheiro Editores, pág. 223 /24).” 

O princípio da Economicidade é um princípio constitucional, expresso no art. 70 da 

Constituição Federal de 1988. É a obtenção do resultado esperado com o menor custo possível, 

mantendo a qualidade e buscando a celeridade na prestação do serviço ou no trato com os bens 

públicos.  
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Contudo a pregoeira e sua equipe de apoio analisaram as propostas e suas documentações 
de forma detida e correta e na sequência aceitou, classificou e habilitou a proposta e documentação 
apresentada pela EXATA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, ora RECORRIDA. 

Quando o Poder Público pretende utilizar-se do erário, do dinheiro público, para contratar 

visando determinada obra, serviço ou bem, ele se submete, em princípio, ao regime jurídico das 

licitações e contratos administrativos. Ou seja, deve seguir as normas da lei 8.666/93 - Lei das 

Licitações, cujo artigo 3º preclara serem seus princípios-macro: a garantia de isonomia de 

tratamento entre os licitantes; a sujeição à da legalidade e; finalmente, a busca pela proposta mais 

vantajosa. 

A vantajosidade determinada no artigo 3º da Lei das Licitações espelha basicamente a busca 

por contratação que seja tanto economicamente mais vantajosa - menor gasto de dinheiro público 

- quanto que assim o seja qualitativamente, melhor gasto. Contudo, vale ressaltar que o contexto 

da lei 8.666/93 privilegia o menor preço, sugerindo-o como regra nos procederes de que trata. 

Por todas as razões acima expostas, não há qualquer irregularidade na documentação 

apresentada pela RECORRIDA. 

A pregoeira agiu de acordo com os ditames e princípios legais e proferiu decisão justa e 

coerente com o instrumento convocatório e seus anexos e não pode permitir que alegações 

infundadas, inconsistentes maculem procedimento irrepreensível e adequado. 

 
Destaca-se, o entendimento das administrativistas Tatiana Camarão, Cristiana Fortini e 

Maria Fernanda Pires: 
 
 

O processo administrativo protege o particular, ensejando uma atuação 
mais transparente da Administração. Protege também porque garante o 
contraditório, estabelecendo formas para que o interessado se defenda e 
esclareça algum fato antes da decisão da autoridade competente, e 
concorre para uma atuação administrativa mais transparente, na medida 
em que exige a motivação como condição de validade de qualquer ato. E, 
como consequência da transparência da atuação administrativa, teremos 
maiores possibilidades de participação do cidadão. (Processo 
administrativo: comentários a Lei 9.874/1999 / Cristiana Fortini, Maria 
Fernanda Pires de Carvalho Pereira, Tatiana Martins da Costa Camarão. 
3ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 33) (destacamos). 

 
 
IV – DO PEDIDO 
 
 

Face ao exposto, acreditamos que a Pregoeira, continuará atuando de forma lícita e 
adequada, mantendo na íntegra a decisão exarada, por seus fundamentos irretocáveis, justos e 
adequados aos elementos constantes dos documentos apresentados. 
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Assim, refutadas as alegações das RECORRENTES e demonstrado o atendimento a todos 
os dispositivos editalícios, e, estando à decisão prolatada irreparável, deve permanecer declarada 
vencedora dos item 33 e 39 a RECORRIDA, uma vez que apresentou os documentos exigidos em 
estrita conformidade com o instrumento convocatório. 
 
 
 
Nestes termos, pede deferimento; 

Contagem, 16 de Janeiro de 2.023. 

 
_______________________________________________________________ 

EXATA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ nº 17.591.262/0001-70 
SARA NUNES DE SOUZA  

MG-12.514.428-SSP/MG / CPF: 066.763.686-25 
SÓCIA/ADMINISTRADORA 

EXATA INDUSTRIA E 
COMERCIO 
LTDA:17591262000170

Digitally signed by EXATA 
INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA:17591262000170 
Date: 2023.01.16 13:19:49 -03'00'



                         

 
 

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1770/21 – A  
 

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0076. 

 

 

O(s) resultado(s) é (são) válido(s) exclusivamente para a(s) amostra(s) ensaiada(s).  

A autenticidade deste relatório deve ser verificada pela assinatura certificada inserida no arquivo Adobe PDF.  

As cópias impressas ou eletrônicas devem ser comparadas com o arquivo Adobe PDF que exibe a assinatura digital válida.  

Não nos responsabilizamos por qualquer cópia emitida por clientes ou por terceiros, seja qual for sua natureza (eletrônica, xerográfica,...). 

A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e depende da aprovação por escrito do Laboratório. 

Instituto SENAI de Inovação em Engenharia de Polímeros 

Av. Presidente João Goulart, 682, Bairro Morro do Espelho, CEP 93030-090 

São Leopoldo - RS  |  (51) 3904-2700  |  isi.polimeros@senairs.org.br 

www.senairs.org.br/institutos/engenharia-de-polimeros/ensaios 
 

Página 1 de 9 
 

INTERESSADO: Suplastic Plásticos Eireli 
Rua Toyota, 683 – Distrito Industrial Jardim Piemont Norte 
Betim – MG  

 
DESCRIÇÃO DA AMOSTRA: 
 

Amostra composta por cem unidades de sacos plásticos na cor preta, com peso unitário de aproximadamente 
69 gramas e dimensões aproximadas de 75 x 105 cm, utilizada para o acondicionamento de lixo domiciliar 
classe I - tipo E, identificada pelo interessado como "SUPLASTIC PLÁSTICOS EIRELI / 100 LITROS". 
Recebemos no dia 23/07/2021 em nosso laboratório, as amostras de acordo com as condições apresentadas 
pelo interessado. Ordem de Serviço n° 1770/21 de 26/07/2021. 
 
 
AMOSTRAGEM: 
 

Responsabilidade do requisitante. 
 
 
ENSAIO SOLICITADO: 
 

Ensaio Norma de Referência Item 

Avaliação Dimensional ABNT NBR 9191:2008 6.2 

Resistência ao Levantamento ABNT NBR 9191:2008 6.3 

Resistência à Queda Livre ABNT NBR 9191:2008 6.4 

Verificação de Estanqueidade ABNT NBR 9191:2008 6.5 

Verificação da Resistência à Perfuração Estática 
ABNT NBR 9191:2008 6.6 

ABNT NBR 14474:2018 2 

Determinação da Capacidade Volumétrica ABNT NBR 9191:2008 6.7 

Verificação da Transparência 
ABNT NBR 9191:2008 6.8 

ABNT NBR 13056:2000 2 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0076. 
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RESULTADOS OBTIDOS: 
 

Avaliação Dimensional – Medição da Largura 

CDP Medição 1 (cm) Medição 2 (cm) Média Foto do ensaio 

1 74,3 74,3 74,3 

 

2 74,3 74,3 74,3 

3 74,2 74,2 74,2 

4 74,3 74,3 74,3 

5 74,4 74,4 74,4 

6 74,4 74,4 74,4 

7 74,3 74,3 74,3 

8 74,5 74,5 74,5 

Nota: Como critério de avaliação individual, utiliza-se Atende ou Não Atende. Com base nos requisitos de avaliação 
da norma ABNT NBR 9191:2008, a amostra testada apresentou dimensões conforme tolerância especificada, 
atendendo os requisitos da norma. 

 
 

Avaliação Dimensional – Medição da Altura 

CDP Medição 1 (cm) Medição 2 (cm) Média Foto do ensaio 

1 105,0 105,0 105,0 

 

2 105,0 105,0 105,0 

3 105,0 105,0 105,0 

4 105,0 105,0 105,0 

5 105,0 105,0 105,0 

6 105,0 105,0 105,0 

7 105,0 105,0 105,0 

8 105,0 105,0 105,0 

Nota: Como critério de avaliação individual, utiliza-se Atende ou Não Atende. Com base nos requisitos de avaliação 
da norma ABNT NBR 9191:2008, a amostra testada apresentou dimensões conforme tolerância especificada, 
atendendo os requisitos da norma. 
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Resistência ao Levantamento 

CDP 
Carga  

aplicada (kg) 
Altura (cm)                        

Atende requisitos 
da norma 

Foto do ensaio 

1 30,0 - ( x ) Sim    (   ) Não 

 

2 30,0 - ( x ) Sim    (   ) Não 

3 30,0 - ( x ) Sim    (   ) Não 

4 30,0 - ( x ) Sim    (   ) Não 

5 30,0 - ( x ) Sim    (   ) Não 

6 30,0 - ( x ) Sim    (   ) Não 

7 30,0 - ( x ) Sim    (   ) Não 

8 30,0 - ( x ) Sim    (   ) Não 

Nota: Como critério de avaliação individual, utiliza-se Atende ou Não Atende. Com base nos requisitos de avaliação 
da norma ABNT NBR 9191:2008, a amostra testada não apresentou ruptura ou perda de conteúdo, atendendo os 
requisitos da norma. 

 
 

Resistência à Queda Livre 

CDP 
Carga 

aplicada (kg) 
Altura (cm)                        

Atende requisitos da 
norma 

Foto do ensaio 

1 20,0 60,0 ( x ) Sim    (   ) Não 

 

2 20,0 60,0 ( x ) Sim    (   ) Não 

3 20,0 60,0 ( x ) Sim    (   ) Não 

4 20,0 60,0 ( x ) Sim    (   ) Não 

5 20,0 60,0 ( x ) Sim    (   ) Não 

6 20,0 60,0 ( x ) Sim    (   ) Não 

7 20,0 60,0 ( x ) Sim    (   ) Não 

8 20,0 60,0 ( x ) Sim    (   ) Não 

Nota: Como critério de avaliação individual, utiliza-se Atende ou Não Atende. Com base nos requisitos de avaliação 
da norma ABNT NBR 9191:2008, a amostra testada não apresentou ruptura ou perda de conteúdo, atendendo os 
requisitos da norma. 
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Verificação de Estanqueidade 

CDP 
Carga de 
água (L) 

Altura (cm)                        
Atende requisitos da 

norma 
Foto do ensaio 

1 4,0 - ( x ) Sim    (   ) Não 

 

2 4,0 - ( x ) Sim    (   ) Não 

3 4,0 - ( x ) Sim    (   ) Não 

4 4,0 - ( x ) Sim    (   ) Não 

5 4,0 - ( x ) Sim    (   ) Não 

6 4,0 - ( x ) Sim    (   ) Não 

7 4,0 - ( x ) Sim    (   ) Não 

8 4,0 - ( x ) Sim    (   ) Não 

Nota: Como critério de avaliação individual, utiliza-se Atende ou Não Atende. Com base nos requisitos de avaliação 
da norma ABNT NBR 9191:2008, a amostra testada não apresentou vazamentos, atendendo os requisitos da norma. 

 
 

Verificação da Resistência à Perfuração Estática 

CDP 
Carga 

aplicada (N) 
Tempo (min)                       

Atende requisitos da 
norma 

Foto do ensaio 

1 10 2 ( x ) Sim    (   ) Não  

 

2 10 2 ( x ) Sim    (   ) Não 

3 10 2 ( x ) Sim    (   ) Não 

4 10 2 ( x ) Sim    (   ) Não 

5 10 2 ( x ) Sim    (   ) Não 

6 10 2 ( x ) Sim    (   ) Não 

7 10 2 ( x ) Sim    (   ) Não 

8 10 2 ( x ) Sim    (   ) Não 

Nota: Como critério de avaliação individual, utiliza-se Atende ou Não Atende. Com base nos requisitos de avaliação 
da norma ABNT NBR 9191:2008, a amostra testada não apresentou ruptura, atendendo os requisitos da norma. 
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Determinação da Capacidade Volumétrica 

CDP Capacidade verificada (L) 
Atende requisitos da 

norma 
Foto do ensaio 

1 110,8 ( x ) Sim    (   ) Não 

 

2 110,1 ( x ) Sim    (   ) Não 

3 110,9 ( x ) Sim    (   ) Não 

4 110,1 ( x ) Sim    (   ) Não 

5 110,3 ( x ) Sim    (   ) Não 

6 110,7 ( x ) Sim    (   ) Não 

7 110,4 ( x ) Sim    (   ) Não 

8 110,4 ( x ) Sim    (   ) Não 

Nota: Como critério de avaliação individual, utiliza-se Atende ou Não Atende. Com base nos requisitos de avaliação 
da norma ABNT NBR 9191:2008, a amostra testada apresentou capacidade volumétrica superior ao mínimo exigido, 
atendendo aos requisitos da norma. 

 
 

Verificação da Transparência 

CDP Permitiu visibilidade 
Atende requisitos da 

norma 
Foto do ensaio 

1 Não ( x ) Sim    (   ) Não 

 

2 Não ( x ) Sim    (   ) Não 

3 Não ( x ) Sim    (   ) Não 

4 Não ( x ) Sim    (   ) Não 

5 Não ( x ) Sim    (   ) Não 

6 Não ( x ) Sim    (   ) Não 

7 Não ( x ) Sim    (   ) Não 

8 Não ( x ) Sim    (   ) Não 

Nota: Como critério de avaliação individual, utiliza-se Atende ou Não Atende. Com base nos requisitos de avaliação 
da norma ABNT NBR 9191:2008, a amostra testada não permitiu a visibilidade da direção apontada pela figura através 
das paredes dos corpos de prova, atendendo aos requisitos da norma. 
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VERIFICAÇÃO DA MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM DO PRODUTO: 
 

Item Especificações 
Contém as 

informações 

7.1.1 
A marca do produto deve estar impressa de forma visível e de fácil 
leitura na embalagem da unidade de compra 

( x ) Sim      (   ) Não 

7.1.2 

a) manter fora do alcance de crianças ( x ) Sim      (   ) Não 

b) uso exclusivo para lixo ( x ) Sim      (   ) Não 

c) saco não adequado a conteúdos perfurantes ( x ) Sim      (   ) Não 

7.1.3 
Outros tipos de impressão podem ser admitidos, desde que estejam 
de acordo com os itens 7.1.1 e 7.1.2 

( x ) Sim      (   ) Não 

7.1.4 

a) Contém 100 sacos ( x ) Sim      (   ) Não 

b) Dimensões 75 cm x 105 cm ( x ) Sim      (   ) Não 

c) Capacidade nominal 100 L / 20 Kg ( x ) Sim      (   ) Não 

d) Resíduo Normal ( x ) Sim      (   ) Não 

Nota: A amostra ensaiada atendeu os requisitos especificados nos critérios de avaliação dos dizeres de rotulagem, 
embalagem e marcação dos sacos plásticos para o acondicionamento de lixo, resíduos classe I, conforme o item 7 da 
norma ABNT NBR 9191:2008. 

 
 
 

EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS UTILIZADOS:  
 

Equipamento TAG 
Laboratório  
Calibração 

N° Certificado 
Calibração 

Val. Certificado 
Calibração 

Balança digital 638-BAL-006 CETEMP / CAL 0013 005294/2021 Set/2022 

Balança digital 638-BAL-017 METROSUL / CAL 0325 V1AMD419 Dez/2021 

Cronômetro digital 638-CRN-004 LABELO / CAL 0024 F0533/2019 Out/2022 

Dispositivo de estanqueidade e 
capacidade volumétrica  

638-DCV-001 CETEMP / CAL 0013 02181/20 Out/2023 

Dispositivo de perfuração 
Dimensional 

638-DPE-001 CETEMP / CAL 0013 

02182/20 Set/2023 

Dispositivo de perfuração 
Massa (10 N) 

 005890/2020 Out/2023 

Dispositivo de queda e 
Levantamento 

638-DLE-001 CETEMP / CAL 0013 02179/20 Set/2023 

Dispositivo de transparência 638-DTS-001 CETEMP / CAL 0013 02183/20 Set/2023 

Paquímetro digital 638-PAQ-006 CETEMP / CAL 0013 005080/2021 Jul2022 

Régua metálica 638-RGM-001 CETEMP / CAL 0013 02762/19 Nov/2024 

Termômetro digital 638-TRM-010 GERO / CAL 0171 2017/041944 Out/2021 

Trena metálica 638-TRE-005 METROSUL / CAL 0325 M9Z05220 Jan/2022 
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CONCLUSÕES: 
 

Após a realização dos ensaios, foi verificado que a amostra testada atendeu os requisitos de avaliação da 
norma ABNT NBR 9191:2008, para os ensaios de Avaliação Dimensional, Resistência ao Levantamento, 
Resistência à Queda Livre, Verificação de Estanqueidade, Verificação da Resistência à Perfuração Estática, 
Determinação da Capacidade Volumétrica e Verificação da Transparência. 
 
 

MÉTODOS/PROCEDIMENTOS UTILIZADOS: 
 

Avaliação Dimensional: 

Ensaio realizado conforme a norma ABNT NBR 9191:2008, item 6.2. 
Foi realizada a medição da largura útil de 8 corpos de prova. As medições 
foram realizadas nos dois lados do bocal de cada saco, utilizando uma trena 
calibrada. 
Foi realizada a medição da altura útil interna entre a boca e o fundo de 8 
corpos de prova. As medições foram realizadas nas duas laterais dos sacos 
utilizando uma trena calibrada. 
Foram testados 8 corpos de prova, condicionados por um período de 2 horas 
em ambiente com temperatura de (20 ± 5)°C antes da realização do ensaio. 
Critério de avaliação: Os corpos de prova devem apresentar uma largura de 
(75 ± 1) cm e uma altura mínima de 105 cm. 

Resistência ao Levantamento: 

Ensaio realizado conforme a norma ABNT NBR 9191:2008, item 6.3. 
Cada corpo de prova recebeu uma carga de 30 kg de material plástico 
granulado. Após, os corpos de prova foram fixados em um dispositivo de 
levantamento e içados por um período de 2 minutos para avaliação de 
possíveis rupturas.  
Foram testados 8 corpos de prova, condicionados por um período de 30 horas 
em ambiente com temperatura de (20 ± 5)°C antes da realização do ensaio. 
Critério de avaliação: Os corpos de prova não devem apresentar ruptura ou 
perda de conteúdo. 

Resistência à Queda Livre: 

Ensaio realizado conforme a norma ABNT NBR 9191:2008, item 6.4. 
Cada corpo de prova recebeu uma carga de 20 kg de material plástico 
granulado. Após, os corpos de prova foram fixados em um dispositivo de 
levantamento, içados a uma altura de 60 cm e liberados por um sistema de 
gancho de abertura rápida sobre uma base plana, rígida e horizontal, 
sofrendo um impacto no fundo do saco.  
Foram testados 8 corpos de prova, condicionados por um período de 26 horas 
em ambiente com temperatura de (20 ± 5)°C antes da realização do ensaio.  
Critério de avaliação: Os corpos de prova não devem apresentar ruptura ou 
perda de conteúdo. 
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Verificação de Estanqueidade: 

Ensaio realizado conforme a norma ABNT NBR 9191:2008, item 6.5. 
Os corpos de prova foram preenchidos com uma carga de água de 4,0 L e 
fixados pelo bocal em um dispositivo de levantamento. Após, foram içados 
por um período de 1 minuto para avaliação de possíveis vazamentos. 
Para determinar a carga de preenchimento da amostra, é verificada a 
densidade da água através da medição de sua temperatura no momento do 
ensaio. Toda água utilizada para o enchimento do saco deve ser pesada e 
registrada através de uma balança calibrada.  
Para a determinação da carga de água da amostra analisada é utilizado o 

seguinte cálculo:    𝐶 =
𝑚

𝑑
 

Onde:                                                                                                                  
C = Carga de água 
m = massa de água 
d = densidade da água 
Foram testados 8 corpos de prova, condicionados por um período de 2 horas 
em ambiente com temperatura de (20 ± 5)°C antes da realização do ensaio. 
Critério de avaliação: Os corpos de prova não devem apresentar 
vazamentos. 

Verificação da Resistência à 
Perfuração Estática: 

Ensaio realizado conforme a norma ABNT NBR 9191:2008, item 6.6 e ABNT 
NBR 14474:2018, item 2. 
A partir de 8 sacos plásticos foram removidos corpos de prova com 
dimensões aproximadas de 200 x 200 mm. Cada corpo de prova foi fixado 
em um suporte com área útil de 125 x 125 mm, sendo aplicada uma carga de 
10 N através de uma haste com ponta esférica de raio 5 mm no centro do 
corpo de prova, por um período de 2 minutos.  
Foram testados 8 corpos de prova, condicionados por um período de 6 horas 
em ambiente com temperatura de (20 ± 5)°C antes da realização do ensaio. 
Critério de avaliação: Os corpos de prova não devem apresentar ruptura. 

Determinação da Capacidade 
Volumétrica: 

Ensaio realizado conforme norma ABNT NBR 9191:2008, item 6.7. 
Os corpos de prova foram fixados a um funil e submersos em água em um 
tanque de imersão, mantendo a boca dos mesmos a uma altura de 10 cm do 
nível da água. Após, cada corpo de prova deve ser preenchido com uma 
quantidade mínima de água de 100 L.   
Para determinar o volume de preenchimento da amostra, é verificada a 
densidade da água através da medição de sua temperatura no momento do 
ensaio. Toda água utilizada para o enchimento do saco deve ser pesada e 
registrada através de uma balança calibrada.  
Para a determinação da capacidade volumétrica da amostra analisada é 

utilizado o seguinte cálculo:       𝑉 =
𝑚

𝑑
                      

Onde:                                                 
V = Volume da amostra 
m = massa de água 
d = densidade da água 
Foram testados 8 corpos de prova, condicionados por um período de 24 horas 
em ambiente com temperatura de (20 ± 5)°C antes da realização do ensaio. 
Critério de avaliação: A capacidade volumétrica deve ser no mínimo igual à 
capacidade volumétrica nominal. 
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Verificação da Transparência: 

Ensaio realizado conforme a norma ABNT NBR 9191:2008, item 6.8 e ABNT 
NBR 13056:2000, item 2. 
Cada corpo de prova foi fixado em um dispositivo e posicionado em uma sala 
fechada a aproximadamente 2 m abaixo de uma lâmpada incandescente de 
100 W. Abaixo do dispositivo de ensaio foi posicionado uma figura padrão, 
conforme indicado na norma de ensaio, onde foi verificado a visibilidade 
proporcionada pela amostra. 
Foram testados 8 corpos de prova, condicionados por um período de 2 horas 
em ambiente com temperatura de (20 ± 5)°C antes da realização do ensaio. 
Critério de avaliação: As paredes dos corpos de prova não devem permitir 
a visibilidade da direção apontada pela figura. 

 
Notas:  
 

Relatório de ensaio emitido eletronicamente. 
 
“As opiniões e interpretações não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório”. 
 
Período de ensaio: 26/07/2021 a 06/08/2021 
Data de emissão: 09/08/2021 
 
 
 
 
 

Lucas Heinemann 
Coordenador de Laboratório 

CREA RS 145775 

Maicon Maciel Kehl 
Técnico de Laboratório 
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