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CONTRA-RAZÃO 

 

À  
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 

Comissão Permanente de Licitação 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021/SESI 

PROCESSO GERAL Nº 00071.2021.3.313.01 

 

A Empresa MODIFIC MOVEIS INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME, inscrita sob o 

CNPJ. 19.111.762/000-93, Insc. Estadual 00000004187598, situada a Av. Carlos Gomes, 

1468, Centro, CEP. 76.801-108, nesta cidade de Porto Velho, Rondônia neste ato representado 

por seu representante legal, Sr. Johnnwoey Ramos de Araújo, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº 542751 SSP/RO e do CPF nº 605.958.682-15, vem através desta responder ao 

recurso impetrado pela empresa   NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIÁRIOS 

LTDA – ME. 

 

CONTRARRAZÕES 

Ao inconsistente recurso apresentado pela empresa NORTE OFFICE PROJETOS 

& MOBILIÁRIOS LTDA – ME., perante essa distinta administração que de forma 

absolutamente brilhante conduz esse processo licitatório. 

 

1. A Recorrida é uma empresa séria e, como tal, preparou sua proposta totalmente de 

acordo com o edital, apresentando a melhor condição e preço, uma vez que mantém 

contrato de parceria empresarial com diversas empresas, sendo esta proposta aceita por 

essa Administração. 

Das intenções da Recorrida 

 

Respostas: 

 

I - Não Envio de Documentação -Item 3.4 Edital 
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A Recorrente acusa a licitante, de deixar de apresentar certificações e laudos referentes 

ao Item 3.4 do edital, porém vale salientar, que em parte algum do edital, fala que a 

não apresentação de tais documentos, é critério de desclassificação sumaria. 

Mais como entendemos que a documentação se faz necessária a fim de garantir a 

qualidade dos produtos, enviamos junto a proposta no e-mail desta comissão (conforme 

edital), arquivo de nome “Proposta  PE 09.2021 - SESI cadeira.zip”, onde foram 

encaminhados laudos e certificados solicitado, separador até por item, como pode ser 

visto na imagem a baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - Do Catalogo 

 

A recorrente afirma mais que catálogos foram insuficientes para a confirmação das 

características dos produtos ofertados, e acusa a licitante; de forjar documentos, 

através de montagens, colagens com intuito de “Ludibriar e induzir ao erro” essa 

nobre comissão. ( sendo que o LAUDO DA NR17 foi envido conforme prerrogativas 

do edital, sendo disponibilizado para qualquer um consulta).  

 

A fim de sanar duvidas referente ao produto essa comissão utilizou do item 7.11, onde 

no Julgamento da habilitação e das proposta o pregoeiro poderá  sanar erro ou falhar 

que não alterem a substancia da proposta, mediante despacho registrado em ata para 

garantir eficácia na habilitação e classificação, com essa prerrogativa essa comissão 

nos enviou solicitando esclarecimentos quanto a alguns pontos, o qual prontamente nos 
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respondemos, e sanamos a dúvida, motivo esse que até foi emitido o “Parecer 

Favorável”  a habilitação dessa empresa. 

 

Vale destacar que no dia 21 de novembro de 2022,  o Sr Herick Harrisson Engenheiro 

Civil, que faz parte da Gerencia de Engenharia, Infraestrutura e Manutenção do 

Sistema Fiero, emitiu seu parecer quanto ao requisitos editalícios e os produtos 

ofertamos por essa empresa, onde ele concluiu que todos os requisitos foram atendidos, 

sendo eles 

Item 3.2.1 Cadeiras Giratórias com apoio de cabeça – Está em Acordo com o Item 

solicitado em Edital 

Item 3.2.2 Cadeira Giratória sem apoio de cabeça - Está em Acordo com o Item 

solicitado em Edital 

Item 3.2.3 Poltronas Giratórias - Está em Acordo com o Item solicitado em Edital 

Item 3.4.1 – Laudo Técnico de Acordo com os Itens mínimos especificados na NR-17 

- Está em Acordo com o Item solicitado em Edital 

Item 3.4.2 Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 versão 

corrigida Está em Acordo com o Item solicitado em Edital 

Item 3.4.3 Relatório de ensaio ou laudo de conformidade dos testes realizados pelo 

fabricante - Está em Acordo com o Item solicitado em Edital 

 

A recorrente ainda manifesta que o item ofertado por essa empresa para o Item 3, sendo 

ele “Poltrona Pix giratória com rodízios” de fabricação Nacional pela empresa 

Frisokar, não existe, e que nós da Modific nitidamente fizemos montagem, colagens 

de alguma imagem de outro local, tentando ludibriar e induzir essa nobre comissão ao 

erro. 

 

Como podemos notar o recorrente, a fim de tumultuar o certame, utiliza de acusações 

inverídicas, o qual nem se deu ao trabalho de analisar os documentos enviados por essa 

empresa, podemos notar no arquivo “3 - 12. NR 17 Poltrona Pix.pdf”, que foi enviado 

junto a documentação reajustada, que na pagina 5, trás uma imagem da cadeira em 

questão, o qual foi analisada e emitido laudo da NR-17 do produto, afirmar que 

manipulamos a imagem, é afirmar que a empresa certificadora fraudou um documento 
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tão sério, o qual é passível até de processo penal, por fraude. Mesmo assim a fim de 

sanar qualquer duvida na lisura do processo, as imagens anexas aos documentos 

enviados para essa comissão, foram retiradas da plataforma  Moldkit, o qual pode ser 

acessado através do site da frisokar, no botão “Configure a sua” conforme imagens 

abaixo;. 

 

 Plataforma essa onde qualquer pessoa pode acessar e comprar as cadeiras da Frisokar, 

para isso basta se cadastrar e selecionar o produto desejado. 

Dentro desse portal poderá encontra a Poltrona Pix, e suas variações, conforme 

imagens abaixo;  
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Onde ao selecionar a Pix, Giratoria poderá configurar conforme necessidade. 

 

Em suas razões recursais, a recorrente vem atacando a licitante com a alegação de que as 

análises efetuadas por esta distinta comissão estariam beneficiando a licitante o que constitui 

forçosamente o único interesse de tumultuar o PROCESSO LICITATÓRIO. Ademais, a Lei 

de Licitações - Lei 8.666/93 –  

dispõe que os agentes que praticarem atos em desacordo 

com os preceitos desta Lei ou visando frustrar os 

objetivos da licitação sujeitam-se às sanções previstas 

nesta Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.  

Mais precisamente o artigo 93 e 98 da lei 8.666/93, prevê a penalidade para quem tentar 

impedir, perturbar, obstar ou dificultar a realização de qualquer ato no procedimento 

licitatório. A Recorrente lança mão de argumentos inverídicos com a finalidade única de 

tumultuar o pregão, induzir esta honrosa comissão ao erro a fim que proceda a desqualificação 

técnica da licitante vencedora, a qual apresentou a melhor proposta licitatória e toda a 

documentação necessária à sua qualificação de acordo com edital.  Consequentemente, a 

recorrente não produz provas cabais de suas acusações, apresentando somente SUPOSIÇÕES 

E PRESUNÇÕES SUBJETIVAS, que só demonstram o quanto ficou inconformada em perder 

o certame para a ora Recorrida. A Recorrente ainda invoca princípios morais básicos e sequer 
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os honra, já que lança acusações graves e sem comprovação contra a Recorrida. Conforme 

acima esclarecido, não há nenhuma mácula dos documentos apresentados, seja na 

PROPOSTA junto a esta administração, sendo totalmente infundadas as alegações da 

Recorrente.   

Por outro lado, a Recorrida, com a finalidade de demonstrar a lisura e eficiência dos serviços 

prestados pela Recorrida, ficando bem demonstrada à sua habilitação para o pregão. 

Assim, as impugnações sem fundamento da Recorrente não têm o poder de macular a proposta 

vencedora apresentada pela Recorrida tampouco a sua habilitação, merecendo ser improvido 

o presente recurso. 

 

III - Da idoneidade do PROCESSO 

 

Já que a Recorrente atacou a idoneidade e lisura do processo, mostra-se necessário falar mais 

de seus trabalhos a fim de demonstrar o quão absurdas são as acusações.  

A Recorrida MODIFIC MOVEIS INFORMATICA E LETRO EIRELE ME é hoje a maior 

empresa revenda de valor agregado do estado e tem participado juntamente com diversos 

parceiros de diversos projetos e sempre atendemos e damos suporte em processos licitatórios 

aos nossos parceiros, das quais nos responsabilizamos desde o pré-venda quanto ao pós-venda, 

provendo-lhes em todas a demandas. Nestes anos de existência, a MODIFIC MOVEIS 

INFORMATICA E LETRO EIRELE ME, vem se dedicando a firmar parcerias com os mais 

reconhecidos fabricantes, a fim contemplar um amplo leque de produtos, de modo a suprir 

toda e qualquer demanda. Somos uma empresa capacitada para fornecer e instalar todos os 

produtos que ofertamos conjuntamente como nossos parceiros.  

Trabalhamos com Universidades, hospitais, entes públicos e privados. 

 

IV - Do Direito Com efeito, 

 

A PROPOSTA apresentada pela Recorrida está de acordo e atende a todos os requisitos do 

Edital. 

 

Destaque-se que no processo de licitação em questão foram cumpridos todos os princípios 
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legais e morais pertinentes, especialmente o disposto nos artigos 3º e 45 da Lei Federal 

8.666/93, verbis, 

 

Art. 3º Al licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção 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. 

 

Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, 

devendo a comissão de licitação ou o responsável pelo 

convite realizá-lo em conformidade com os tipos de 

licitação os critérios previamente estabelecidos no ato 

convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente 

nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição 

pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 

 

V - Conclusões e Pedido 

 

Não há, portanto, qualquer mácula na documentação apresentada pela Recorrida, sendo 

insubsistentes e infundadas as acusações da Recorrente - licitante que perdeu ou foi 

desclassificada do respectivo certame - que merecem ser rechaçadas por esta digníssima 

comissão, por ser medida de Justiça! 

O presente recurso, na verdade, não tem outra intenção senão tumultuar o pregão e retardar ao 

máximo a sua conclusão, intenção esta maléfica e que bem demonstra o inconformismo da 

Recorrente.  

Por todo o exposto, requer seja negado provimento ao presente recurso, mantendo-se a decisão 

que julgou a RECORRIDA habilitada e vencedora da licitação realizada por meio do Pregão 

Eletrônico mencionado no preâmbulo, por seus próprios fundamentos. 
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Termos em que,  

Pede e espera deferimento. 

 

 

 

Porto Velho, 30 de novembro de 2022 

 

 

 

 

 


