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AO 
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico nº 019/2021 
Proc. administrativo: 00071.2021.3.313.01 
Nº Licitação no BB: 900579 
  
 
À Senhora Pregoeira, 
 
Norte Office Projetos & Mobiliários Ltda- ME, com CNPJ: 29642.958/0001-68, com sede 
na rua Abunã, nº 2883-b, bairro Liberdade, cep: 76.803-889, Porto Velho / RO, neste 
ato representado por sua representante legal, Rosimeire Vera, sócia administradora, 
apresentar: 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Contra decisão que declara como vencedora a empresa Helenmaq Comércio e 

Serviços Ltda - EPP, com CNPJ. 04.248.928/0001-40, localizada na Av. Pinheiro 

machado, 1971, porto Velho – RO, pelos fatos e fundamentos a seguir: 

 
1) Da tempestividade  

Ilustre pregoeira e comissão de Licitação, destacamos que apresentamos o referido 

recurso tempestivamente, conforme o item 9.4 que concede o prazo de 2 (dois) dias 

para apresentar as razões de recurso. 

 
2) Dos fatos: 

A empresa vencedora do certame, não possui todos os requisitos e nem todas as 

documentações que estão expressamente no edital, nos itens 3.10 e seus subitens que 

trata dos laudos e declaração de revenda. Inclusive está descrito que a ausência dos 

referidos documentos enseja no não recebimento dos matérias. 

 

Os documentos referentes ao item 3.10 temos convicção de que não serão 

apresentados pela empresa arrematante pois, temos um documento emitido pela 

fábrica, endereçado ao Sesi/RO declarando que a Empresa Norte Office Projetos 

Mobiliários Ltda é o único Revendedor Autorizado com os produtos Cavaletti a 

participar do referido Pregão Eletrônico nº 019/2021 documento em anexo: 

Documentos obrigatórios não apresentados pela empresa arrematante, quando 

solicitados pela pregoeira e constante no edital: 
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5. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

5.1. Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de 

Segurança do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando o 

atendimento dos requisitos solicitados da Norma. Deve possuir também, a 

Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela 

Análise Técnica e emissão do Documento supracitado; 

 5.2. Termo de Garantia mínimo de 2 (dois) anos contra defeitos de fabricação na 

estrutura, emitido pelo fabricante;  

 5.3. Declaração indicando revenda ou fornecedor de serviços autorizados a prestar 

manutenção/assistência nos produtos cotados; 

 5.4. Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa 

fabricante das cadeiras. 

A Empresa Norte Office Projetos Mobiliários Ltda – ME possui todos os laudos bem 

como, a declaração exigida no certame, a declaração indicando revenda ou fornecedor 

de serviços autorizados a prestar manutenção/assistência nos produtos ofertados. 

 

3) Do direito 

Existem princípios básicos que norteiam os procedimentos licitatórios e estes devem 
ser observados. Conforme Di Pietro (2006):   
“O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório obriga a administração e 
o licitante a observarem as normas e condições estabelecidas no ato convocatório. 
Nada poderá ser criado ou feito sem que haja previsão no ato convocatório”. O edital 
portanto se torna a lei da licitação, e a obediência aos requisitos do edital, tornam-se 
compulsórios. 
 
Outro princípio que deve ser observado, é Princípio do Julgamento objetivo, que 
significa que o administrador deve observar critérios objetivos definidos no ato 
convocatório para o julgamento das propostas. Afastando o julgador de utilizar-se de 
fatores subjetivos ou de critérios não previstos no edital, portanto deve-se pautar por 
critérios já predefinidos no instrumento convocatório. 

 
Diante do exposto, requer portanto que: 

 
1) Desclassifique a empresa vencedora do certame, respeitando o princípio da 

legalidade e economicidade. 

 

2)   E que dê andamento aos procedimentos do ato convocatório, e retorne a fase de 

análise das propostas e dos documentos solicitados conforme exigidas no edital. 

 
3) Caso não seja o entendimento da pregoeira e sua equipe, solicitamos que seja 

encaminhado o referido recurso a autoridade superior competente. 
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Porto Velho, 09 de novembro de 2021. 

 
Atenciosamente, 
 

 
 

NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIÁRIOS LTDA 
CNPJ: 29.642.958/0001-68 

Rosimeire Vera 
Sócia - Administradora 

CPF: 312.244.152-72 
RG: 326.707 SSP/RO 
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