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Ao  

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2021  

PROCESSO GERAL Nº 00071.2021.3.313.01 

 

NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIÁRIOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
29.642.958/0001-68, estabelecida a Rua: Abunã, 2883-B, Bairro: Liberdade CEP: 76.803-889 Cidade: Porto 
Velho/Rondônia, por sua representante legal ROSIMEIRE VERA, portadora da cédula de Identidade RG nº 326.707 
SSP/RO e inscrita no CPF sob o nº 312.244.152-72, infra-assinada, vem respeitosamente á presença de V.SRA., não se 
conformando, data venia, com a decisões proferida pela Douta Comissão de Licitação que não desclassificou a empresa 
MODIFIC MÓVEIS nos itens 01, 02 e 03 interpor em tempo hábil. 
 
RECURSO ADMINISTRATIVO,  
 
com fundamento no item 9.4 e 9.5 do Edital. 
 
 
I – DOS FATOS SUBJACENTES 
 
O presente Pregão foi aberto possuindo o seguinte objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de 
bens móveis, tais como cadeiras giratórias com e sem encosto de cabeça e poltronas para mesas de reuniões, 
conforme as especificações para a adequação e modernização do prédio do Departamento Regional do SESI Rondônia, 
em conformidade com o Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 
 
II – DOS FATOS 
 
Não andou com o costumeiro acerto a Comissão de Julgamento desta Licitação, uma vez que não desclassificou a 
empresa MODIFIC MÓVEIS nos itens 01, 02 e 03 em total afronta ao disposto no edital e na lei n° 8.666/93, senão 
vejamos: 
 
 
Ocorre que a recorrida não atende o que impõe o edital para os itens 01, 02 e 03, o qual que possui os seguintes 
requisitos: 
 
Para os itens 01 e 02: As cadeiras da empresa MODIFIC MÓVEIS não possuem certificação, conforme exigido no item 
3.4. do edital : Os itens fornecidos, deverão ser apresentados com os seguintes certificados ou laudos. 
 
Aceitar tais propostas, sem a necessária convicção acerca da compatibilidade do produto com as especificações 

constantes no Termo de Referência, é extremamente temerário para o órgão, que somente no recebimento do 

produto teria certeza do atendimento, ou não, das especificações, o que poderia acarretar o desabastecimento do 

produto, e desencadear a realização de um novo procedimento licitatório, o que demandaria todo o tempo e recursos 

despendidos no certame anterior. É diante deste contexto, no qual existe a latente possibilidade de se acarretar graves 

prejuízos à Administração. 
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III- DO CATÁLOGO 

Assim, durante o julgamento da proposta da empresa MODIFIC MÓVEIS, foram analisados os catálogos e prospectos 

dos produtos encaminhados pela licitante, a fim de que fosse verificado o atendimento integral às especificações. As 

informações contidas nos catálogos foram insuficientes para confirmar determinadas características dos produtos 

ofertados, motivo pelo qual se entendeu como imprescindível o uso da prerrogativa de solicitação de informações 

divergentes encaminhadas pela empresa MODIFIC MÓVEIS, a fim de que fosse auferido o completo atendimento ao 

Edital. 

Recebidas as respostas, foi verificado, de forma objetiva e de acordo com os critérios previstos no instrumento 

convocatório, se os produtos apresentavam as especificações mínimas exigidas no Termo de Referência. Realizada de 

forma criteriosa identificamos  na análise as seguintes discrepâncias com relação às especificações contidas no Edital 

e na própria proposta da empresa:  

ITENS 01 E 02  EDITAL ARREMATANTE - MODIFIC Catálogo Frisokar 

3.2. Detalhamento das 

cadeiras giratórias:  

3.2.1. Cadeiras giratórias com 

apoio de cabeça – 16 

unidades.  

3.2.1.1. Características das 

cadeiras Cor das superfícies 

plásticas: Carbon (Grafite) ou 

similar Cor da tela: Grafite Cor 

do apoio de cabeça e assento: 

Grafite 

 3.2.1.2. Dimensões 

aproximadas da cadeira: Altura 

Total da Cadeira: 1190-1305 

mm Profundidade Total da 

Cadeira: 700-975 mm Largura 

Total da Cadeira: 700 mm 

Extensão Vertical do Encosto: 

605 mm Largura do Encosto: 

460 mm Profundidade da 

Superfície do Assento: 480 mm 

Largura do Assento: 495 mm 

Altura do Assento: 450-565 

mm Altura do apoio de 

Cabeça: 190 mm Largura do 

apoio de Cabeça: 325 mm 

3.2.1.3. Encosto com estrutura 

de sustentação confeccionada 

em poliamida com reforço de 

MARCA: FRISOKAR 

MODELO: AGILE 

Linha: Office 

Descrição técnica: Cadeira 

de escritório: Cadeira 

giratória operacional de 

encosto telado alto, tipo B, 

conforme ABNT NBR 

13962:2018, com braços 

reguláveis, e ajustes 

independentes para altura 

do assento, rodízios de duplo 

giro, giro de 360 graus do 

assento/encosto, altura e 

abertura dos braços, altura 

do apoio lombar, inclinação 

sincronizada de assento e 

encosto e ajustes do apoia 

cabeça em ângulo. Assento 

estruturado em 

compensado de espessura 

média mínima de 12 mm. 

Almofada de espuma 

injetada (moldada) de 

poliuretano flexível e dotado 

de contra capa plástica 

injetada em PP. Largura de 

no mínimo 490 mm e 

profundidade mínima de 
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fibra de vidro; apoio lombar 

confeccionado em 

polipropileno copolímero 

injetado com regulagem de 

altura, totalizando 65 mm de 

curso; estrutura com curvatura 

anatômica de forma a permitir 

a acomodação das regiões 

dorsal e lombar, adaptando-se 

melhor à coluna vertebral; 

revestimento do encosto em 

tela 85% Poliéster e 15% 

Poliamida e gramatura 200 

g/m², fixada na estrutura 

através de encaixe por meio de 

perfil; suporte de fixação do 

encosto injetado em poliamida 

com reforço de fibra de vidro 

formando um conjunto único 

com o encosto, funcionando 

como elemento estrutural e de 

acabamento, para posterior 

montagem por 

aparafusamento. 

 3.2.1.4. Apoio de cabeça 

Apoio de cabeça 

confeccionado em 

polipropileno copolímero 

injetado com aplique frontal 

de poliuretano injetado 

podendo também ser 

confeccionado com o mesmo 

material do encosto.  

 

3.2.1.5. Assento com estrutura 

monobloco confeccionada em 

polipropileno copolímero 

injetado de alta resistência, 

funcionando como elemento 

estrutural e de acabamento; 

espuma injetada 

anatomicamente em 

poliuretano flexível 

superfície do assento de 480 

mm, espessura média 

predominante da espuma 

de, no mínimo, 40 mm. 

Revestimento do assento 

em tecido crepe poliéster 

em cor a definir de acordo 

com a cartela do fabricante. 

Encosto em tela flexível à 

base de poliéster ou 

polímero similar estruturado 

em quadro injetado em 

resina de engenharia com 

adição de fibra de vidro com 

hastes laterais traseiras do 

quadro de 30 mm de largura. 

O espaldar é interligado ao 

mecanismo através do 

prolongamento do quadro 

do encosto injetado em 

resina termoplástica. 

Espaldar provido de apoio 

lombar ajustável em altura, 

injetado em polipropileno. O 

apoio lombar independente 

é provido de dois manípulos 

para facilitar a empunhadura 

e ajuste enquanto o usuário 

está sentado na poltrona, 

dimensões mínimas úteis do 

apoio lombar de 380 mm de 

largura por 100 mm de 

extensão vertical. Aspectos 

dimensionais do encosto: 

Extensão vertical medida no 

eixo de simetria da peça: 

mínimo de 600 mm. Largura 

do encosto medida na 

abrangência do apoio 

lombar em sua posição 

inicial: mínimo de 460 mm.  

Apoio de cabeça estrutura 

em termoplástico injetado 

de cor preta com material de 
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microcelular de alta 

resistência; travessa de reforço 

e fixação dos braços em chapa 

de aço estrutural; 

revestimento do assento em 

Poliéster; com regulagem de 

profundidade em 6 estágios de 

regulagem;  

3.2.1.6. Braços Apoiador de 

braços e corpo do braço em 

polipropileno copolímero de 

alta resistência com regulagem 

de altura e distância lateral dos 

braços; 8 posições de 

regulagem de altura. 

 3.2.1.7. Mecanismo 

Mecanismo do tipo Syncron 

com 4 estágios de regulagem 

de inclinação do assento e 

encosto e travamento em 

qualquer um dos estágios, 

dotado de sistema anti-

impacto que libera o encosto 

somente com aplicação de leve 

pressão das costas do usuário 

evitando impactos 

indesejados, ou relax livre com 

livre flutuação; possuir ajuste 

de tensão da mola por 

manípulo frontal; alavanca de 

comando independente para a 

regulagem de inclinação do 

encosto e para a regulagem da 

altura do assento; assento com 

regulagem de profundidade e 

com inclinação regulável.  

3.2.1.8. Coluna Coluna central 

desmontável, sistema de 

regulagem da altura da cadeira 

com acionamento por mola à 

gás; sistema de regulagem de 

altura da cadeira por coluna de 

mola à gás.  

enchimento em espuma 

flexível de poliuretano e 

revestimento em tecido de 

poliéster de cor preta com 

costuras laterais. Apresenta 

dimensões mínimas úteis de 

130 mm de extensão vertical 

por 260 mm de largura, 

provido de ajustes em 

ângulo com 06 posições 

definidas de parada e em 

altura com 12 posições 

definidas de parada e curso 

vertical mínimo total de 50 

mm. 

 Mecanismo: mecanismo 

sincronizado auto ajustável 

com no mínimo 03 pontos 

de parada dotado de sistema 

anti-impacto. Suporte do 

encosto do mecanismo 

articulado com mola de 

retorno automático que 

proporcione o contato 

permanente quando o 

mesmo estiver destravado. 

Suporte do encosto deverá 

obrigatoriamente ser 

provido de carenagem 

plástica de proteção e 

acabamento injetada em 

polipropileno porém não ser 

corrugada (sanfonada), para 

preservar segurança do 

usuário contra elementos 

ocos, conforme já 

especificado supra quando 

do detalhamento do encosto 

e contra encosto. Elementos 

metálicos do mecanismo 

construídos em chapa de aço 

e/ou expostos devem 

apresentar tratamento de 

superfície por meio de 
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3.2.1.9. Base Base giratória 

desmontável com aranha 

injetada termoplástico de alta 

resistência e excelente 

qualidade com 5 hastes, 

apoiada sobre 5 rodízios de 

duplo giro e duplo rolamento 

com 65 mm de diâmetro em 

nylon, esfera metálica inserida 

na estrutura, que facilita o giro, 

banda de rolagem em nylon 

para uso em carpetes, tapetes 

e similares. 

 3.2.1.10. Acabamento Os 

componentes metálicos 

pintados devem possuir ensaio 

de qualidade da pintura e 

acabamento garantindo 

proteção contra corrosão e 

padrão de qualidade utilizada 

no produto. 

pintura eletrostática à pó, 

com tratamento anti 

ferruginoso e posterior cura 

e polimerização em estufa. 

 Base giratória de cinco 

hastes injetada em nylon 

com fibra de vidro, de 

formato piramidal, com 

aletas de reforço estrutural 

na porção inferior das patas. 

Diâmetro externo mínimo de 

680 mm. 

 Coluna a gás para ajuste 

milimétrico da altura do 

assento e amortecimento ao 

sentar em conformidade 

com EN DIN 16955:2017 e 

curso mínimo de variação 

vertical de 100 mm, com 

coluna de alojamento do 

êmbolo com acabamento 

cromado polido ou em 

pintura eletrostática de cor 

preta. Rodízios de duplo giro 

injetados em poliamida, com 

diâmetro mínimo de 65mm e 

banda de rodagem em PU, 

cuja fixação dispense solda 

ou buchas para alojamento 

do pino dos rodízios, cujo 

diâmetro de fixação mínimo 

é de 10 mm e com anel 

metálico elástico.  

Braços com regulagem de 

altura e abertura, com 

estrutural vertical 

manufaturado em resina de 

engenharia do tipo nylon 

com fibra de vidro ou 

polipropileno com fibra de 

vidro, sendo a fibra 

adicionada de, no mínimo, 

30% da resina ou ainda em 
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chapa de aço com largura 

mínima de 50 mm e 

espessura mínima de 4,75 

mm com vinco e pintura 

eletrostática. Carenagem do 

braço injetada em 

polipropileno. Apoia braço 

deve ser injetado em 

poliuretano TPU ou de pele 

integral ou ainda em 

polipropileno. Apoia braços 

com dimensões mínimas de 

70 mm de largura e 250 mm 

de comprimento, além de 

apresentar ajuste de altura 

dos braços acionado por 

botão, frontal ou lateral, 

com mola de auto retorno, 

permitindo o ajuste em, no 

mínimo, 5 pontos de parada. 

Possui também regulagem 

de abertura através de 

manípulo ergonômico 

localizado abaixo de seu 

corpo estrutural, o qual 

possibilita abertura de, no 

mínimo, 30mm cada braço. 
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ITEM 03 

3.2.3. Poltronas giratórias – 34 

unidades 

 3.2.3.1. Características das 

cadeiras Cor da estrutura: 

Grafite Cor do tecido de 

revestimento: Azul Petróleo 

Composição do tecido: 58% 

Algodão 21% Linho 21% 

Viscose  

3.2.3.2. Dimensões 

aproximadas da cadeira: Altura 

Total da Cadeira: 750-865 mm 

Profundidade Total da Cadeira: 

830 mm Largura Total da 

Cadeira: 680 mm Extensão 

Vertical do Encosto: 340 mm 

Largura do Assento: 490 mm 

Profundidade da Superfície do 

Assento: 465 mm Altura do 

Assento: 455-570 mm  

3.2.3.3. Encosto Encosto e 

Laterais em compensado 

multilaminado 13 mm de 

espessura; Espuma 

expandida/laminada com 20 

mm de espessura média e 

densidade de 45 Kg/m³; 

Espuma expandida/laminada 

com 7 mm de espessura média 

e densidade de 45 Kg/m³; 

sobre encosto revestido com 

espuma 5 mm; revestimento 

em tecido fixado por grampos 

com acabamento zincado. 

 3.2.3.4. Assento Assento em 

compensado multilaminado 13 

mm de espessura; espuma 

expandida/laminada com 50 

mm de espessura média e 

densidade de 33 à 37Kg/m³; 

finalização em fibra de manta 1 

MARCA: FRISOKAR 

MODELO: PIX 

Linha: Colaborativo 

 

Descrição do Produto: 

Poltrona baixa para 

ambientes colaborativos, de 

uso geral (doméstico e não 

doméstico), em ambientes 

indoor e de moderado 

tráfego de pessoas, espera, 

interlocução ou atividades 

correlatas, confeccionada 

com assento, encosto e 

braços finalizados e com 

quadro ou alma estrutural 

em formato de monobloco, 

através de perfis metálicos 

cilíndricos ou similares, 

sendo que após estofado, 

igualmente, o conjunto 

formado por braços, assento 

e encosto deve estar 

disposto de maneira a ser 

uma única peça estofada, ou 

seja, um monobloco. Braços 

e encosto fechados, 

fabricados em formato de 

arco estofado em peça 

única, sendo braços, encosto 

e assento estruturados em 

perfis metálicos conforme 

especificações do parágrafo 

anterior, fechado 

internamente por uma peça 

de papelão ou resina 

polimérica de espessura 

mínima de 1,0 mm, que 

recebe elemento de 

estofamento através de 

 

 

Poltrona para escritório PIX | Frisokar 
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camada; revestimento em 

tecido fixado por grampos com 

acabamento zincado. 

 3.2.3.5. Mecanismo 

Mecanismo do tipo relax, com 

sistema de travamento na 

posição de trabalho ou em 

livre flutuação, com ajuste de 

tensão da mola através de 

manípulo frontal. A regulagem 

de altura da cadeira e o 

acionamento da trava do relax 

são feitos por alavancas 

independentes; sistema de 

regulagem de altura da cadeira 

por coluna de mola à gás 

acionado por alavanca; 

assento com inclinação fixa 

entre 0 e -5°; 3.2.3.6. Coluna 

Coluna central desmontável, 

com rolamento axial de giro 

com esferas; sistema de 

regulagem da altura da cadeira 

com acionamento por mola a 

gás; sistema de regulagem de 

altura da cadeira por coluna de 

mola a gás.  

3.2.3.7. Base Base giratória 

desmontável com aranha de 5 

hastes em alumínio injetado 

polido, apoiada sobre 5 

rodízios de duplo giro e duplo 

rolamento em nylon; esfera 

metálica inserida na estrutura, 

que facilita o giro, banda de 

rolagem em nylon para uso em 

carpetes, tapetes e similares.  

3.2.3.8. Acabamento Os 

componentes metálicos 

pintados devem possuir ensaio 

de qualidade da pintura e 

acabamento garantindo 

proteção contra corrosão e 

manta acrílica ou camada de 

espuma flexível expandida 

de poliuretano, revestida em 

tecido mescla de poliéster. 

Para perfeita modelagem do 

móvel, o fabricante deverá 

se utilizar de costuras de 

acabamento na modelagem. 

Aspectos dimensionais do 

assento e encosto: 

Profundidade de superfície 

do assento medida em seu 

eixo de simetria: mínima de 

400 mm  

Largura do assento medida 

no seu eixo de simetria: 

mínima de 400 mm  

Extensão vertical do encosto 

no eixo de simetria da peça 

medida na porção traseira 

do encosto: mínimo de 300 

mm  

Raio de curvatura interno do 

conjunto formado pelo 

encosto e braços (wing) 

medida no eixo de simetria 

do plano sagital do produto à 

partir do centro geométrico 

do assento: entre 250 e 500 

mm 

Estruturação da poltrona 

através de uma peça 

metálica, formada à partir de 

perfis tubulares de aço 

fundidos entre si através de 

solda MIG ou processo 

similar ou superior que 

garanta a qualidade do 

produto que atua como 
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padrão de qualidade utilizada 

no produto. 

 

 

EDITAL 

flange/plataforma para a 

poltrona. Na terminação de 

cada perfil tubular citado é 

fundido, pelo mesmo 

processo MIG, um segmento 

tubular cilíndrico de aço 

carbono toda essa flange é 

recoberta por pintura 

eletrostática a pó de cor 

preta. 

A poltrona apoia-se ao piso 

através de 4 pernas 

confeccionadas em madeira 

torneada/usinada, de 

formato cilíndrico, cuja 

extensão total seja de no 

mínimo 350 mm e diâmetro 

mínimo de 30 mm 

devidamente firmes e 

niveladas. Para contato com 

a superfície do piso, tais 

pernas apresentam sapata 

confeccionada em 

termoplástico ou 

poliuretano ou borracha 

vulcanizada, com diâmetro 

mínimo de 20 mm, 

reguláveis em altura por 

meio de rosca metálica, cujo 

curso mínimo é de 10 mm, 

rosqueadas em uma bucha 

ou porca em aço ou latão ou 

material superior ou similar 

insertada no interior do pé 

de madeira. 

Aspectos dimensionais 

gerais da poltrona: Altura do 

assento em relação ao piso: 

Entre 400 e 500 mm;  
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Profundidade total do 

produto: Entre 500 e 750 

mm  

Largura total externa da 

poltrona: Entre 500 e 750 

mm;  

Altura total do produto (da 

borda superior do encosto, 

em seu eixo de simetria, em 

relação ao piso): Entre 700 e 

900 mm 

 

 

Ao produtos da empresa MODIFIC MÓVEIS, mesmo sendo pouco conhecidos no mercado, temos o conhecimento que 

os mesmos não atendem as características constantes nas especificações do edital, PROVA DISSO É QUE A LICITANTE 

ANEXOU UM CATÁLOGO TOTALMENTE MANIPULADO, COM DESCRITIVO DO PRODUTO TOTALMENTE DIFERENTE DE 

SUA PROPOSTA. FICA ASSIM UMA CONTRATAÇÃO DIVERGENTE DA SOLICITAÇÃO EDITALÍCIA, POIS APRESENTOU 

PROPOSTA DE UM MATERIAL TOTALMENTE ADVERSO DO QUE ESTAVA SENDO LICITADO E ESSE AINDA DIFERENTE DO 

CATÁLOGO, OU SEJA, DOIS PRODUTOS DISTINTOS EM UMA SÓ PROPOSTA E NENHUM DE ACORDO COM O EDITAL. 

SOMENTE O FATO DE APRESENTAR O DESCRITIVO DE UM PRODUTO E O CATÁLOGO DE OUTRO, JÁ É SUFICIENTE PARA 

A DESCLASSIFICAÇÃO. 

Em consulta no site https://frisokar.com.br/product/poltrona-para-escritorio-pix-2/, não identificamos a cadeira do 

item 3, com a Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em alumínio injetado polido, apoiada sobre 5 

rodízios de duplo giro e duplo rolamento em nylon; esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de 

rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares, exigida no edital. 

Encontramos apenas a poltrona com a base de madeira conforme imagem abaixo. 
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 A empresa MODIFIC MÓVEIS também apresenta esta imagem, que não consta no site da Frisokar, o que nos causa 

estranheza. 

 

 

Sr. pregoeiro, o catálogo apresentado pela empresa MODIFIC MÓVEIS , é nitidamente uma montagem, uma colagem 

de alguma imagem de outro local, isso é nítido, inclusive ao tentar pesquisar os produtos de sua marca fica impossível 

a verificação pois não existe no site da FRISOKAR, tentando ludibriar e induzir ao erro a nobre comissão de licitação 

em aceitar a proposta do referido item, bem como a espessura da espuma diverge e não atende ao exigido no Edital. 

Nessa perspectiva, esclarecemos que a apresentação de catálogos, folders ou prospectos do produto tem a intenção 

de facilitar a análise das especificações técnicas e verificar o atendimento ao exigido no instrumento convocatório. 

 

IV – DO DIREITO 

 

Mediante ao exposto, cabe a Administração Pública analisar minuciosamente tais afirmações e constatações, não só 

sob a égide da vinculação ao instrumento convocatório, mas principalmente em conformidade com os princípios 

básicos da Administração Pública. Inteligência do art. 3º da Lei 8.666/93 que assim prevê: 

 

“Art. 3º- A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do 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. 

Portanto, a regra de vinculação ao instrumento convocatório não pode ser apreciada isoladamente, mas sim 

concomitantemente com os princípios acima mencionados. 
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Aliás, este mesmo artigo em seu parágrafo primeiro veda aos agentes públicos inúmeras condutas que visem frustrar 

o caráter competitivo do certame. 

 

“§ 1o É vedado aos agentes públicos: 

“I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam 

ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e 

no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;” 

E assim, é de se chegar à lógica conclusão de que manter a licitante MODIFIC MÓVEIS habilitada é o mesmo que rasgar 

o edital descumprindo assim com os dispositivos editalícios, não podendo prevalecer de forma alguma, restando 

inobservada, também, a necessidade basilar de respeito aos ditames do instrumento convocatório, o que é 

expressamente vedado também pelo art. 3º, §1º, da Lei 8.666/93. 

Desta feita, seja provido, em todos os seus termos, o presente instrumento, e por isso mesmo atendidos os seus 

pedidos e prevalência da lei, da doutrina e dos princípios da moralidade administrativa, a publicidade, a ampla defesa 

e a LEGALIDADE. 

O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório está insculpido no artigo 41, da Lei 8.666/93, que determina: 

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada”. 

Ao comentar o art. 41 acima transcrito, o Prof. Marçal Justen Filho, em sua obra “Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos”, ensina: 

O descumprimento a qualquer regra do edital deverá ser reprimido, inclusive através dos instrumentos de controle 

interno da Administração Pública”. 

E assim, é de se chegar à lógica conclusão de que a, desclassificação da empresa habilitada por descumprimento dos 

dispositivos editalícios, não podendo prevalecer de forma alguma, restando inobservada, também, a necessidade 

basilar de respeito aos ditames do instrumento convocatório, o que é expressamente vedado também pelo art. 3º, 

§1º, da Lei 8.666/93. 

Portanto, seja provido, em todos os seus termos, o presente instrumento, e por isso mesmo atendidos os seus pedidos 

e prevalência da lei, da doutrina e dos princípios da moralidade administrativa, a publicidade, a ampla defesa e a 

LEGALIDADE. 

V – DO PEDIDO 

De sorte, tomando por base todo o exposto, requer que seja conhecido o recurso e, após regular processamento, seja 

reconsiderada a decisão adotada por ser o ato insustentável juridicamente, resguardando as reais necessidades 

administrativas como atrás referidas, por ser a mais JUSTA, racional, coerente decisão. 

Com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer que essa Conceituada Comissão de Licitações 

INABILITE LICITANTE MODIFIC MÓVEIS, POR NÃO ATENDER AS EXIGENCIAS DO EDITAL CONFORME JÁ RELATADO 

ACIMA. 
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Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação, na hipótese não esperada de isso 

não ocorrer, faça este subir, devidamente informando, às autoridades superiores, em conformidade com o § 4°, do 

art. 109, da Lei n° 8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo. 

Nestes Termos 

 P. Deferimento                                                                                      

 

___________________________ 
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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