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Pedido de Impugnação - PE 019/2021/SESI - 3ª CHAMADA

Licitação <licitar@modificmoveis.com.br>
Ter, 27/09/2022 11:59
Para: Comissão Permanente de Licitação <CPL@fiero.org.br>

A empresa MODIFIC MOVEIS INFORMATICA E ELETRO EIRELE ME, inscrita sob o CNPJ.

19.111.762/0001-93, IE 00000004187598, situada na Av. Carlos Gomes, nº 1468 B, Bairro Centro,

neta cidade de Porto Velho, Rondônia, representada pelo Proprietário JOHNNYWOEY RAMOS DE

ARAUJO, vem por meio desta solicitar esclarecimentos/ Impugnação quanto ao item 1,2 e 3 e

desmembramento do item 3 do grupo. 

            IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO “PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2021” 

em razão de exigências que somadas resultam num ilegal e involuntário direcionamento, o qual

reduzirá amplamente a competitividade, sacrificando os principais princípios constitucionais que

norteiam a Administração Pública, e o próprio regulamento do SENAI 

                        "Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o SENAI e

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade,                                 da igualdade, da publicidade, da probidade, da

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos,

inadmitindo -se critérios que frustrem seu caráter competitivo." 

 
A RECORRENTE manifesta, preliminarmente, seu respeito pelo trabalho da Comissão de Pregão,
equipe de apoio, e de todo o corpo de funcionários no âmbito deste Órgão. As divergências objeto do
presente recurso referem-se unicamente à aplicação da Constituição Federal, da Lei de Licitações e
Lei do Pregão em relação ao procedimento licitatório em exame. Não afetam o respeito pela
instituição e pelos ilustres profissionais que a integram. 

Em resposta ao a solicitação de impugnação enviada por essa empresa, gostaríamos de reiterar a sua
importância afim de possibilitar que diversas empresas como nos possam participar do certame, e o
SENAI possa obter o melhor valor para o bem que precisa adquirir. 

Concordamos plenamente com a intuito do Senai de adquirir produto que não tragam riscos
ergonômicos a seus colaboradores, e uma forma de comprovar este quesito realmente é o Laudo de
NR-17, o qual garante que o produto possui características ergonômicas, que não trarão ao seu
colaborador (desde que usado de forma correta) nenhuma lesão ou desconforto no seu uso, e por isso
que reiteramos algumas alterações nas características dos itens 1 e 2, a fim de que não só nós mais
como outras empresas possam participar do mesmo. 

O edital trás características que só a marca Cavalleti poderá ofertar através da cadeira “Velo”, pois
nem mesmo Frisokar e Tok Plasti Metal poderão ofertar, nós somos revenda autorizada da Frisokar
dentro do estado e trabalhamos com a mesma em nossas licitações e loja física, creio que na consulta
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que fizeram a ela, eles não se atentaram ao descritivo corretamente, pois o produto que mais se
assemelha a cadeira em questão é a Song, o qual sua medidas, e características a fariam ser
desclassificadas 

Exemplos: 
“Braço com regulagem de distância lateral dos braços” 

Característica que nenhuma cadeira da Frisokar possui conforme pode ser visto através do site da frisokar 
https://frisokar.com.br/product-category/componentes/bracos/com-regulagem/, como também pode ser visto no catalogo
da cadeira em questão https://frisokar.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Song-1.pdf, em consulta a frisokar através de
sua funcionaria “Elaine Zaramelo, o qual até nos foi passado o descritivo técnico da cadeira soung, 
“Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro. Carenagem do braço injetada em

polipropileno, bem como a alma do apoia. Tal apoia braço deve ser injetado em poliuretano. Apoia braços com dimensões mínimas de 80 mm de largura e 225 mm de comprimento, curso mínimo de

regulagem de altura de 55 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por mecanismo do tipo “alavanca”, lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 6 posições, além de

sistema de ajuste de profundidade dos apoios.” 
  vale salientar que tal função não faz com que a cadeira perca os requisitos de ergonomia conforme a NR-17, 

“X - apoio de braços regulável em altura de 20 cm (vinte centímetros) a 25 cm (vinte e cinco centímetros) a partir do
assento, sendo que seu comprimento não deve interferir no movimento de aproximação da cadeira em relação à mesa, nem
nos movimentos inerentes à execução da tarefa.” (link) 

Desta forma a característica solicitada, não trará desconforto ou acarretará lesões ao colaborador,
tornando-a mero capricho, desta forma solicitamos que o apoio de braço seja alterado para apenas
com regulagem de Altura, caso a empresa oferte com mais regulagem não será critério de
desclassificação e ou vantagem para nenhuma empresa. 

“Apoio de Cabeça Item 1” 
  
O material usado no apoio de cabeça é algo especifico de cada marca, na grande maioria que fabricam
cadeiras teladas utiliza o encosto de cabeça com o mesmo material do encosto da cadeira, e poucas
com poliuretano injetado, a fim de permitir que mais empresas participem do processo licitatório
solicitamos que seja alterado o descritivo do item para que possa ser aceito também com revestimento
em tela igual o encosto da cadeira por se tratar apenas de estética. 

“Acabamento” 

“Os componentes metálicos pintados devem possuir tratamento de superfície através de banho 
nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para 
desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, 
proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o 
descolamento da mesma.” 

A solicitação de pintura em Nanoceramica por Spray fruta o caracter de competitividade, pois empresas como Frisokar,
marca ao qual essa comissão utilizou como base para media de preços, não trabalham com este tipo de pintura, e na
grande maioria da fabricas não usam esse processo de pintura, o que direciona o processo para pouquíssimas marcas. Vale
salientar que através da NBR10433:2019  e NBR11003:2019determinam através do Relatorio de ensaio a qualidade da
pintura da estrutura e acabamentos, e com isso garantem que o produto terá proteção contra corrosão e excelente
ancoragem da tinta. 
Solicitamos remoção da pintura em nanoceramica, e a inclusão nos requisitos de qualificação técnica o “Relatorio de

https://frisokar.com.br/product-category/componentes/bracos/com-regulagem/
https://frisokar.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Song-1.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-17-atualizada-2021.pdf
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ensaio da NBR10433:19 e NBR11003:2009 “ como critério de desclassificação afim de garantir o principio da
competitividade não deixando de lado a qualidade que o produto tenha que ter, pois não importa qual seja o material usado
na pintura o ensaio irá garantir a sua qualidade. 

“Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL” 

Por fim solicitamos o desmembramento do item 3 do lote pois o mesmo não possui características igual ou similares aos
itens 1 e 2 o que impediria de empresas participarem do certame, pois nem todas fabrica possuem esse tipo de poltrona ou
similar, o princípio de agrupar os itens em lote é garantir a uniformidade das características e estética dos itens, uma vez
que o itens 1 e 2 são cadeiras operacionais teladas na cor Cinza, o item 3 destoa totalmente deles o que não torna claro o
objetivo do mesmo está incluso no lote do produto, caso empresas diferentes venham a se sagrar-se vencedora dos itens,
não ocorrerá o problema de os produtos serem de tons ou  materiais diferentes, uma vez que os únicos itens que realmente
precisam ser igual são os itens 1 e 2.  
Desta forma solicitamos o desmembramento do item 3 do grupo 1, e alteração do TIPO do pregão para “Menor Preço por
Lote e Item” 

Garantia: 
Como o intuito do Senai é obter produtos com qualidade indicamos a essa comissão a alteração da garantia dos produtos
ofertados, para 5 (cinco) anos, pois com essa garantia maior em caso de problemas poderá obter o concerto da sua cadeira
sem ônus algum, hoje quase todas produtos certificados possuem essa garantia. 

“Declaração de Assistência Técnica” 

Em caso de problema ao qual ao Senai precisar solicitar o reparo do seu produto, seria interessante adicionar a Declaração
de garantia Regional, ou Municipal a fim de dar celeridade ao processo de reparo e o Senai não ficar desprovido do seu
bem, pois na grande maioria são contados e não possuem reservas. 

Conclusão: 
Solicitamos a impugnação do edital a fim de alteração nos descritivos e a separação do item 3 do grupo e mudando o Tipo
do pregão para “Menor preço por Lote e Item”, sendo Lote 1 itens 1 e 2, e o Item 3 separado.
   Atenciosamente, 
 
    Marco Aurélio 
    MODIFIC MOVEIS E IMPRESSOS 
    Dep.º de Licitação
    Porto Velho RO
    69 3214-3163 
    69 99208-7610 
    
AVISO LEGAL  
Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação
confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado
de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta
mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este
E-Mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de
controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por
quem não detenha poderes de representação.  

LEGAL ADVICE  
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This message is exclusively destined for the people to whom it is directed, and it can bear private and/or legally
exceptional information. If you are not addressee of this message, since now you are advised to not release,
copy, distribute, check or, otherwise, use the information contained in this message, because it is illegal. If you
received this message by mistake, we ask you to return this email, making possible, as soon as possible, the
elimination of its contents of your database, registrations or controls system. The message that bears any
mandatory links, issued by someone who has no representation powers, shall be null or void.

 

 


