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 CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A CENTER MÓVEIS E DESIGN LTDA inscrita no 

CNPJ: 15.676.062/0001-95, vem através desta, apresentar impugnação ao edital de PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 05/2022   conforme motivos expostos a seguir. 

DOS FATOS 

 

O Brasil atingiu o maior pico de produtividade dos últimos 10 anos devido ao declive histórico 

e significativo ocasionado pela pandemia do COVID-19, os insumos para a fabricação da matéria 

prima tem seguido uma trajetória inesperada de aumentos sucessivos nos preços e prazos de 

entrega, refletindo em toda a cadeia de produção de mobiliário. 

A CNI (Conselho Nacional da Industria) elaborou uma sondagem especial sobre a situação 

em que o cenário de produção e insumos se encontra nesse período, verificou-se que mais de 

70% das empresas enfrentam dificuldades na obtenção de insumos e matérias-primas domésticos, 

73% das empresas da Indústria Geral e 72% das empresas da Indústria da Construção encontram 

dificuldades em obter os insumos e matérias-primas produzidos no Brasil. 
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Conforme demonstração acima dentre os 26 segmentos estudados o setor moveleiro é o 

que tem maior dificuldade em obter matéria-prima e insumos para produção 

Além da sondagem apresentada pelo CNI, é notório e conhecimento de todos a falta de 

matéria-prima e insumos no mercado nacional, sendo o setor moveleiro o mais atingido. 

Diante do cenário atual, os fornecedores estão aumentando o prazo de entrega e limitando 

a quantidade mensal fornecida para cada cliente, o motivo pelo qual requer-se alteração no prazo 

de entrega. 
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DO PEDIDO 

 

Com base no que foi apresentado, solicitamos a alteração do prazo de entrega para até 60 

dias úteis. 

 
 

Pede e espera deferimento. 
 
 

Brasília/DF     18  DE FEVEREIRO DE 2022 
  

 
 

Fabiano Braulio Machado 
Representante 

2.845.555 SSP/DF 
CPF: 970.672.966-68   
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