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Resposta a Pedido de Impugnação - PE 019/2021 - SESI/RO - Aquisição de bens
móveis (cadeiras e poltronas)

Comissão Permanente de Licitação <CPL@fiero.org.br>
Sex, 23/09/2022 11:42
Para: Licitação <licitar@modificmoveis.com.br>
Cc: Sheyla Maria da Rocha Silva <sheyla.maria@fiero.org.br>;Denilson Vilaforte
<denilson.nascimento@fiero.org.br>;raissasuelenrs@gmail.com <raissasuelenrs@gmail.com>
Prezado licitante, bom dia!

Considerando o pedido de impugnação ao edital de PE 019/2021 - SESI, cujo objeto consiste na
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, passaremos a analisá-lo a
seguir.

É tempestivo o pedido de impugnação apresentado pela empresa MODIFIC MOVEIS
INFORMATICA E ELETRO EIRELE ME, recebido pelo e-mail desta CPL, no 20/09/2022.

Pois bem.

Considerando que os itens impugnados estão vinculados às especificações técnicas dos produtos,
segue o parecer do setor requisitante a Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura:

Aos 20 dias do mês de setembro de 2022 a empresa Modific
Móveis Informática e Eletro, inscrita no CNPJ sob número,
19.111.762/0001-93, participante do Pregão eletrônico 09/21,
que versa sobre a contratação para fornecimento de mobiliário
ergonômico para uso dos colaboradores SESI, encaminhou
impugnação ao edital supra, sob o argumento de suposto
direcionamento da aquisição a produto único fornecido por
apenas 01 empresa existente no território nacional. 
Ainda segundo a requerente, 
 
"As exigência feitas pelo edital, como características e Laudos,
restringem a um determinado fornecedor e 1 determinado
produto, produto este que apenas 1 empresa no pais poderá
fornecer pois as fabricas tem costume de reserva a
documentações exigida (NBR13962, NR-17, Termo Garantia)
em edital para apenas 1 empresa em todo o pais, desta forma
se a empresa X possuir a reserva do produto nem mesmo o
fabricante entrará no pregão pois ele já reservou a
documentação a seu parceiro, ficando assim restrito e ferirá o
princípio do caráter competitivo" 

Preliminarmente cabe destacar que o Sistema FERO pauta
suas ações visando antes de mais nada oferecer ao seu
quadro de colaboradores, garantia de condições de trabalho
que mitiguem riscos e tragam conforto a todos.  
Neste sentido, e por exigência da legislação trabalhista, o
Programa de Gerenciamento de Risco – PGR – da
Organização mapeou os principais riscos aos quais os
colaboradores poderão estar expostos, detalhadamente por
cada cargo/função. Como exemplo, pode-se citar o cargo de
Assistente Administrativo, exposto a possíveis riscos
Ergonômicos, conforme anexo. 
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Desta forma, e visando garantir a disponibilização de
equipamentos/mobiliários adequados a mitigar os riscos
mencionados, torna-se imperioso que a Organização tenha em
mão laudos que comprovem, em possíveis demandas
trabalhistas futuras seus esforços no sentido de não causar ao
trabalhador problemas ergonômicos relacionados às suas
atividades laborais. Assim, a apresentação de laudos é
essencial ao sucesso do certame. 
 
Oportuno reiterar que a exigência dos laudos serve pura e
simplesmente para garantir que os produtos sejam de
qualidade atestada. Ou seja, é imprescindível que se adquira
um produto que ofereça as melhores condições relacionadas à
qualidade de forma geral, resistência, durabilidade e segurança
adequadas aos servidores e usuários em geral, resultando em
um melhor investimento em relação custo e benefício,
proporcionando condições mínimas de ergonomia. Através
dessa comprovação, a FIERO terá certeza que o produto
entregue passou por processos que agregam a ele a qualidade
e resistência necessárias para o perfeito cumprimento de sua
necessidade e da utilização do produto. 
 
Como senão bastasse, quando da fase de levantamento de
média de preços, empresas diversas receberam pedido para
envio de proposta de venda de produtos com as mesmas
características refutadas pelo aqui reclamante, não havendo,
por parte destas, quaisquer dificuldades quanto ao
encaminhamento do solicitado. Como exemplo citam-se as
empresas Frisocar; Cavaletti S/A Tok Plasti Metal que
produzem conforme norma ABNT 
 
Quanto às exigências de cor, frisa-se que a “Carbon”
explicitada no Edital, não se caracteriza de forma taxativa,
podendo a empresa apresentar sua palheta de cores similares
à solicitada. 
 
Por fim, no intuito de ampliar, ainda mais o certame, esta área
técnica concorda em excluir dos requisitos de qualificação
técnica o item 3.4.4 referente ao Certificado de Rótulo
Ecológico.

Pelos motivos trazidos no presente parecer, esta comissão decide manter os itens impugnados
inalterados tendo em vista as necessidades da Administração, realizando-se a exclusão
apenas do item 3.4.4 do termo de referência anexado edital, relacionado à apresentação de
Certificado de Rótulo Ecológico. Reforçamos, conforme esclarecido pela supervisão requisitante,
que as exigências de cor não se caracterizarão de forma taxativa, podendo a empresa apresentar
sua palheta de cores similares à solicitada.

Por conseguinte, visto a exclusão do item 3.4.4 do termo de referência, faz-se necessária
a prorrogação da sessão de abertura para o dia 04/10/2022, no mesmo horário e local.

Atenciosamente,
 
 

   COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÕES
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Supervisão de Licitações e Contratos
(69) 3216-3491 / 3216-3477
cpl@fiero.org.br
portal.fiero.org.br

 
Não deixe de acompanhar o nosso site http://licitacao.fiero.org.br, ficando por dentro de nossas licitações.
                    “Antes de imprimir este documento, lembre-se do nosso compromisso com o meio ambiente”.

De: Comissão Permanente de Licitação <CPL@fiero.org.br> 
Enviado: quarta-feira, 21 de setembro de 2022 10:35 
Para: Licitação <licitar@modificmoveis.com.br> 
Assunto: RE: Esclarecimentos/Impugnação Edital 09/2021
 
Prezado fornecedor, bom dia! 

Acusamos o recebimento de vosso pedido de impugnação. Entraremos em contato após análise e
resposta do setor responsável.

Att,

De: Licitação <licitar@modificmoveis.com.br> 
Enviado: terça-feira, 20 de setembro de 2022 08:48 
Para: Comissão Permanente de Licitação <CPL@fiero.org.br> 
Assunto: Esclarecimentos/Impugnação Edital 09/2021
 
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.

            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 proprio 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 sã o correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo." 

As exigência feitas pelo edital, como características e Laudos, restrigem a um determinado fornecedor e 1 determinado
produto, produto este que apenas 1 empresa no pais poderá fornecer pois as fabricas tem costume de reserva a
documentações exigida (NBR13962, NR-17, Termo Garantia) em edital para apenas 1 empresa em todo o pais, desta
forma se a empresa X possuir a reserva do produto nem mesmo o fabricante entrará no pregão pois ele já reservou a
documentação a seu parceiro, ficando assim restrito e ferirá o principio do caráter competitivo. 
  
O item 1  e 2 por exemplo, exige caracteristicas que apenas uma empresa dentro do pais poderá atender, como a sua cor
"Carbon", o seu braço com regulagem de distancia lateral, as medidas maiores que o convencional, Apoio de cabeça com
aplique frontal em poliuretano injetado,  e o seu acabamento  com pintura em nanoceramica, especificações esta que
apenas 1 fabricante poderá atender. 
“Qualquer restrição em relação ao objeto da licitação deve ter como fundamento razões aptas a justificarem que a
finalidade e o interesse público reclamam por tal exigência de forma irremediável. Sem tal justificativa a restrição deve
ser tomada por ilegal (art. 3º, § 1º, inc. I)..” 
“Direcionar o edital de uma compra com as características de determinado conjunto de fornecedores não tem nenhuma
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convergência com o trabalho de especificar corretamente o objeto pretendido para um determinado processo de
licitação.” - conforme entendimento do TCU no Acórdão 641/2004 – Plenário.” 

Hoje existe outros fabricantes que consegue entregar a mesma qualidade do produto almejado, mais que não poderão
participar do certame pois as especificações não irão ser iguais. 
Outro ponto pedido em edital a NBR 14020 que é rotulo Ecologico,  a exigencia dessas documentações como NBR13962,
e NBR14020, não garantem a qualidade dos produtos, apenas restringem a competitividade do processo, pairando duvidas
quanto a sua real necessidade. 

                                    "52. É importante salientar que a exigencia de certificados emitidos pela ABNT além de restringir
a competitividade dos processos licitatórios, não é a única forma de se garantir a qualidade dos produtos, pois a
aquisição de produtos de durabilidade prolongada pode ser obtida por meio de oferta de garantias maiores de tais
produtos pelos fornecedores. 
                               “53. Do exposto, conclui-se que a exigência de certificados de conformidade dos moveis de escritório,
emitidos pela ABNT, sem a devida justificativa em parecer técnico, representa restrição desnecessário, que limitou a
competitividade do Pregão Eletronico 35/2013. Desse modo, entende-se que o referido certame deve ser anulado, com
vistas a promover as alterações no edital, permitindo maior competitividade ao certame licitatório em destaque” 
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tcu/315744848/inteiro-teor-315744976" 

Existem hoje empresa como Plaxmetal, Marelli, Frisokar, que possuem produto similares, mais que não conseguirão
entregar toda a documentação exigida, e que dão até 5 anos de garantia dos produto, hoje o edital pede apenas 2 anos. 

Desta forma solicitarmos impugnação ao edital, e correção nas especificações e exigências afim de outras empresas
possam vir a participar do certame, e o SENAI possa garantir o carater competitivo e assim adquirir os bens que precisa
com valor justo e com qualidade que precisa. 
 

   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  
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
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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.


