
De : luana@scheffer.com.br
Assunto : RES: Razões recursais empresa MOVAP - Edital 059/2018

TJGO
Para : 'Rogerio Jayme' <rjayme@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

RES: Razões recursais empresa MOVAP - Edital 059/2018 TJGO

Seg, 18 de mar de 2019 16:00

Boa tarde!
  

Favor nos enviar a decisão do recurso.
  

At.
 Luana Schicoski

 (42) 2101-7400
 FNS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO EIRELI

 CNPJ 28.204.043/0001-08
  

 
 
-----Mensagem original-----

 De: luana@scheffer.com.br <luana@scheffer.com.br> 
 Enviada em: terça-feira, 26 de fevereiro de 2019 15:16

 Para: 'Rogerio Jayme' <rjayme@tjgo.jus.br>
 Assunto: RES: Razões recursais empresa MOVAP - Edital 059/2018 TJGO

  
Ao

 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
  

Prezado Sr. Rogério Jayme,
  

Segue em anexo CONTRARRAZÕES AO RECURSO apresentado perante nossa classificação
ao Lote 15.

  
 
At.

 Luana Schicoski
 (42) 2101-7400

 FNS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO EIRELI CNPJ 28.204.043/0001-08
  

 
 
-----Mensagem original-----

 De: Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
 Enviada em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019 15:10

 Para: luana <luana@scheffer.com.br>
 Assunto: Razões recursais empresa MOVAP - Edital 059/2018 TJGO

  
Boa tarde Luana!

  
Segue arquivo contendo as razões do recurso interposto pela empresa MOVAP no
Pregão Eletrônico de nº 059/2018.

  
Atenciosamente,



De : luana@scheffer.com.br
Assunto : RES: Razões recursais empresa MOVAP - Edital 059/2018

TJGO
Para : 'Rogerio Jayme' <rjayme@tjgo.jus.br>

 
  
Rogério Jayme

 Presidente da CPL e Pregoeiro
 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

  

Ter, 26 de fev de 2019 15:15
3 anexos

Ao
 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

  
Prezado Sr. Rogério Jayme,

  
Segue em anexo CONTRARRAZÕES AO RECURSO apresentado perante nossa classificação
ao Lote 15.

  
 
At.

 Luana Schicoski
 (42) 2101-7400

 FNS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO EIRELI
 CNPJ 28.204.043/0001-08

  
 
 
-----Mensagem original-----

 De: Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br> 
 Enviada em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019 15:10

 Para: luana <luana@scheffer.com.br>
 Assunto: Razões recursais empresa MOVAP - Edital 059/2018 TJGO

  
Boa tarde Luana!

  
Segue arquivo contendo as razões do recurso interposto pela empresa MOVAP no
Pregão Eletrônico de nº 059/2018.

  
Atenciosamente,

  
  
Rogério Jayme 

 Presidente da CPL e Pregoeiro 
 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

 

CONTRARRAZOES.PDF
 2 MB 

E-mail apresentação Laudos.PDF
 68 KB 

Anexo - E-mails Pedido de Esclarecimento.PDF
 270 KB 



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Razões recursais empresa MOVAP - Edital 059/2018 TJGO

Para : luana <luana@scheffer.com.br>

Sex, 22 de fev de 2019 15:09
1 anexo

Boa tarde Luana!
  

Segue arquivo contendo as razões do recurso interposto pela empresa MOVAP no
Pregão Eletrônico de nº 059/2018.

  
Atenciosamente,

  
  
Rogério Jayme 

 Presidente da CPL e Pregoeiro 
 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

 

Recurso Administrativo PDF.pdf
 655 KB 





























De : Dejair Movap <dejair@movap.com.br>
Assunto : <Nenhum assunto>

Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Sex, 15 de fev de 2019 15:19
4 anexos

Sr. Pregoeiro Rogério Jayme,

Boa tarde!
  

Segue Recurso da empresa MOVAP referente ao Lote 15 em PDF e em versão Editável (Word),
juntamente com procuração e CNH do Representante.
 
Cordialmente,
 
DEJAIR SOUZA DO NASCIMENTO
MOVAP IND. E COM. DE MÓVEIS EIRELI - EPP

Recurso Administrativo Word Editável.docx
 797 KB 

Recurso Administrativo PDF.pdf
 655 KB 

17. Procuração Particular do Representante.pdf
 502 KB 

18. Documento de Identificação do Procurador.pdf
 395 KB 



 
 

 
 

Ao 
Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Diretoria-Geral 
Comissão Permanente de Licitação 
Rua 19, Qd. A8, Lote 06, Anexo I do TJGo, 3º andar – Setor Oeste 
74120-100 – Goiânia/Go 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2018 - SRP 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nºs. 201805000106449 e 201807000116926 
TIPO: Menor preço por lote 
PORTAL: www.licitacoes-e.com.br  
e-mail: rjayme@tjgo.jus.br 
OBJETO: aquisição de mobiliários diversos, visando atender e estruturar as unidades do Poder Judiciário Goiano 
Início da disputa: 14/11/2018 às 08h30  
 
A empresa MOVAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – EPP, CNPJ/MF nº 02.179.274/0001-15, 
através de seu representante legal, o Sr. DEJAIR SOUZA DO NASCIMENTO, CPF/MF nº 532.837.241-72, 
participante do Pregão Eletrônico nº 059/2018 promovido por este Tribunal de Justiça através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, com fulcro no que estabelece o item 75 do presente Edital, propõe interpor:  
 

RECURSO ADMINISTRATIVO  
 
Contra a habilitação da empresa F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI - ME, 
CNPJ/MF nº 28.204.043/0001-08, verificada no Lote 15, pelas seguintes razões: não apresentação de documentos 
exigidos no Caderno de Especificações e estabelecidos no ítem 70 do referido Edital juntos ao resultado de 
avaliação das amostras, divergências/inconformidades da amostra apresentada e suposta utilização de software de 
lances automáticos: 
 
DOS FATOS: 
 
Às 08h30 do 14/11/2018 foi iniciada sessão para realização dos procedimentos licitatórios do Pregão nº 059/2018 na 
forma eletrônica, para formação de Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliários diversos, visando 
atender e estruturar as unidades do Poder Judiciário Goiano, composta por vários lotes.  
 
Após o registro das propostas para o lote 15 – Estantes de aço com 07 prateleiras, verificou-se a apresentação de 
propostas por 03 (três) empresas: 
 

1) MOVAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI  
2) MARZO VITORINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA  
3) F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI  

 
Às 9h20:10 foi iniciada a sessão para disputa de lances para este lote com as 03 (três) empresas relacionadas ofertando 
seus lances e às 9h41:17 foi definitivamente encerrada  
  
Às 9h41:07 foi solicitado pelo sr. Pregoeiro à empresa arreamatante (F.N.S.) a apresentação da proposta atualizada e 
documentação para análise do Pregoeiro. 
 
Às 15h58:35 do dia 06/02/2019, após cumpridas as exigências preliminares previstas no Edital, foi solicitado pelo 
pregoeiro via chat para a empresa (F.N.S) a apresentação de amostra do produto, objeto do lote 15.     

http://www.licitacoes-e.com.br/


 
 

 
 

Às 09h00 do dia 13/02/2019 em obediência ao item 66 do presente Edital, a empresa MOVAP INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – EPP, licitante participante do lote em questão, através de seu representante 
legal, O Sr. Dejair Souza do Nascimento, compareceu ao Centro de Distribuição deste Tribunal para avaliar a amostra 
apresentada pela empresa Arrematante.  
 
“66. As licitantes interessadas somente poderão visitar o Centro de Distribuição para aferir os produtos 
encaminhados para avaliação no dia seguinte ao término do prazo para a entrega das amostras.” (grifo nosso) 
 
Às 09h30 foi encerrada pela empresa MOVAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – EPP a avaliação 
da amostra apresentada pela empresa arrematante, sendo constatadas inconformidades a serem inoformadas 
oportunamente. 
 
Às 12h07:30 do dia 13/02/2019 foi informado a abertura do prazo para manifestação de interesse em interposição de 
recursos. 
 
Às 16h31:37 com fulcro no que estabelece o item 75 do presente Edital, após declarada vencedora a empresa 
arrematante, e constatado divergências na amostra apresentada, foi manifestado pela empresa MOVAP INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – EPP, a intenção de recurso pelas seguintes razões em síntese: Não 
apresentação de documentos/certificados; Amostra não condizente com o Caderno de Especificações; Suposta quebra 
de isonomia por suposto envio lances automáticos com 1,35 segundos em média. Detalhamento do recurso a ser 
apresentado oportunamente 
 
“75. Após declarado o vencedor, o sistema abrirá opção para os proponentes recorrerem das decisões do Pregoeiro 
podendo fazê-lo por um período de 24 (vinte e quatro) horas, manifestando sua intenção com registro da síntese das 
suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, necessariamente via e-mail e em 
extensão “pdf” bem como em texto editável, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas, para, querendo, 
apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente.” 
 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
 
O Edital estabelece em seu item 70 que a avaliação das amostras terão como parâmetro as especificações constantes 
no Caderno de Especificações de Mobiliários e Equipamentos, ou seja, exite uma relação de vinculação entre o Edital 
Caderno que se mostra como termo de referência para estabelecer um norte dentro de um eventual julgamento.   
 
70. “A avaliação das amostras terá como parâmetro as especificações constantes no Caderno de 
Especificações de Mobiliário e Equipamentos, podendo a Comissão Técnica de Avaliação de 
Amostras, aceitar produtos com processos de fabricação e detalhes de acabamento similares aos 
especificados, contanto que não sejam prejudicadas a qualidade e as características principais dos 
mesmos”. (grifo nosso) 
 
Iniciamos esta lide invocando o que estabelece o Caderno de Especificações do Tribunal de Justiça no que tange ao 
Bloco 3 item 4 – ARMÁRIOS/ESTANTES EM AÇO 
 
Descritivo técnico: 
 
ITEM 4 – ARMÁRIOS/ESTANTES EM AÇO 
 
IMPORTANTE: AS MARCAS DE MATERIAIS, PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS E 
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, MENCIONADOS NAS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, DEVEM SER 
CONSIDERADOS COMO PONTOS REFERÊNCIAIS AOS MODELOS SOLICITADOS: CONSIDERAR 
COMO PARÂMETROS DE QUALIDADE E FUNCIONALIDADE. TODAS DEVERÃO ESTAR DE 
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. 
NBR 13961/2010 - Móveis para escritórios- Armários.  



 
 

 
 

NBR 8094/1983 – Materiais metálicos revestidos e não revestidos. 
Emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas. 
(grifo nosso). 
 
O Tribunal de Justiça de Goiás possui competentes profissionais da área em seu departamento de engenharia para 
avaliação dos produtos ora licitados, porém não possui laboratório técnico acreditado, para comprovação da 
conformidade dos produtos oferecidos em relação às normas da ABNT solicitadas, sendo assim é necessária a 
apresentação dos referidos documentos para comprovar que estes estão de acordo, assim como esta conformidade está 
descrita na proposta do fornecedor e estabelecido no caderno de especificações, ambos documentos emitidos por 
laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas, na forma descrita e grifada no 
cabeçalho do item 4 (ARMÁRIOS/ESTANTES DE AÇO) acima transcrito do Caderno de especificações.  
 
A exigência para apresentação dos citados documentos é reforçada no item 73, no momento posterior à apresentação 
das amostras, para apresentação ao pregoeiro junto com o resultado de avaliação emitido pela Comissão Técnica de 
Avaliação de Amostras, conforme item abaixo:   
 
73. “O resultado da avaliação, emitido pela Comissão Técnica de Avaliação de Amostras, bem como os certificados 
exigidos, deverão ser entregues ao Pregoeiro em, no máximo, 3 (três) dias úteis, contados a partir do primeiro dia 
útil após o vencimento do prazo para a apresentação das amostras, explicitando quais os produtos aceitos, os não 
aceitos e os motivos ensejadores da não aceitação”. (grifo nosso) 
 
A amostra apresentada pela empresa F.N.S. não foi acompanhada dos referidos documentos/certificados, a não 
apresentação dos referidos documentos exigidos, deixam de comprovar o que está estabelecido no termo de referência 
(Caderno de Especificações) e na própria proposta da empresa declarada vencedora, conforme trechos abaixo: 
 
“A Estante deve atender as exigências de padrão de qualidade, observando o que dispõe a Lei no 12.349, de 15 de 
Dezembro de 2.010, § 5o, em consonância com as normas baixadas pelos Órgaos competentes de controle de 
qualidade industrial e ergonomia: ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para escritorio – Armários – Classificação e 
características físicas e dimensionais, requisitos e métodos de ensaio”. 
 
“Resistência à corrosão: Após 300 horas de ensaio em câmara de névoa salina, conforme Normas da ABNT NBR 
8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido (Corrosão por exposição a névoa salina)”. 
 
O resultado da avaliação emitido pela Comissão Técnica de avaliação de amostra comprova a ausência dos referidos 
documentos, pois friza que nenhum documento foi apresentado junto com a amostra para ser encaminhado ao 
Pregoeiro, fato que demonstra contradição ao que estabelece o item 73 ora invocado, consonante à exigência 
verificada no Caderno de Especificações em seu bloco 3 – Item 4. 
 
O descritivo contido no Caderno cita inclusive outras normas, porém, de forma clara e moderada, só exige 
documentalmente a comprovação somente para duas normas, estando portanto esta exigência, vinculada ao 
instrumento convocatório, pois estabelece relação com o caderno de especificações, sendo o termo referencial para 
seguir as especificações técnicas, sendo portanto, anexo complementar ao Edital. 
 
DA AMOSTRA APRESENTADA 
 
Com relação à amostra apresentada, requisitos estabelecidos nas características gerais deixaram claramente de ser 
observados, devendo o resultado de avaliação ser retificado para a condição de reprovado, pois há divergências entre o 
descritivo técnico estabelecido no Caderno de Especificações e a amostra apresentada, conforme trecho que segue 
extraído das especificações técnicas: 
 
Características gerais: (grifo nosso) 
Estante fabricada em chapas de aço estampadas, dobradas e pintadas, montada através de parafusos, com 
prateleiras reguláveis, colunas dobradas em forma de “L”, perfurações duplas realizadas através de punção, 



 
 

 
 

distribuídas milimetricamente em ambos os lados em toda sua extensão, dispensando reforços em forma de “X”. 
(grifo nosso). 
 
Montagem: 
...  
As prateleiras devem possuir dobramento duplo nas laterais e triplo nas extensões dianteira e traseira, furação dupla 
para fixação nas colunas. (grifo nosso) 
 
As colunas da estante apresentada como amostra pela empresa F.N.S. não possuem perfurações duplas realizadas 
através de punção, distribuídas milimetricamente em ambos os lados em toda sua extensão conforme estabelece o 
Caderno de Especificações, apresentam somente furações simples, sendo uma em cada lado, não da forma dupla em 
ambos os lados conforme deixa claro o memorial descritivo. Assim como as colunas, as prateleiras também possuem 
somente furações simples, diferentemente do que é exigido (duplas). As furações duplas para as colunas e prateleiras 
funcionam em conjunto para dar maior estabilidade e rigidez no conjunto, pois são aplicados 16 parafusos com porcas 
e arruelas para cada prateleira, totalizando 112 kits de fixação, evitando assim qualquer tipo de movimentação da 
estante.  
 
Estando a amostra apresentada com forma construtiva diferente ao especificado e sem estes importantes detalhes de 
construção, a estante não dispensa os reforços em forma de “X”, nem tampouco permite a regulagem milimétrica, pois 
o modelo apresentado é do tipo convencional, sendo assim, compromete e prejudica a qualidade e características 
principais do produto, conforme orientação prevista no item 70 do Edital.  
 
Veja fotos abaixo tiradas no Centro de Distribuição do TJ/Go, comprovando a diferença entre a amostra da estante 
apresentada para o lote 15 e e as estantes já adquiridas, armazenadas no CD/TJGo, estas em conformidade com as 
especificação exigidas:  
 
Descrição Edital: coluna com furação dupla                      Amostra apresentada: coluna com furação simples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1 – Estante Cód. TJ/EAA-2400/CD/TJ                        Foto 2 – Amostra de Estante da licitante F.N.S.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
  Descrição Edital: Colunas e prateleiras c/ furação dupla             Amostra apresentada: furação simples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Foto 3 – Estante Cód. TJ/EAA-2400/CD/TJ                           Foto 4 - Amostra de Estante da licitante F.N.S.  

            Detalhe perfuração simples da prateleira e 02 
                     parafusos, porcas e arruelas 
 
 
Descrição Edital: Colunas e prateleiras c/ furação dupla           Amostra apresentada: furação simples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5 – Estante Cód. TJ/EAA-2400 – CD/TJ            Foto 6 - Amostra de Estante da licitante F.N.S 
Detalhe perfuração dupla da prateleira totalizando             Detalhe perfuração simples da prateleira com 2 
4 parafusos, porcas e arruelas em cada coluna            parafusos, porcas e arruelas em cada coluna 
 
 
A perfuração dupla promove a estabilidade do móvel montado na ausência de reforços em “X”, pois são fixados 16 
(dezesseis) parafusos com porcas e arruelas em cada prateleira, totalizando 112 kits desses materiais para a 
estabilidade da estante. A perfuração simples na forma apresentada pela empresa F.N.S. não dispensa os reforços em 
“X”, pois foram fixados somente 08 (oito) parafusos com porcas e arruelas em cada prateleira, totalizando 56 kits, 



 
 

 
 

nesta construção há o comprometimento dos requesitos estabelecidos na montagem, conforme trecho extraído do 
descritivo técnico do caderno de especificações abaixo: 
 
Montagem: 
As estantes devem possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para atender suas funções, fabricadas de 
acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, montadas através de parafusos de aço sextavados, porcas e 
arruelas, sem apresentar, fraturas, deformação, deflexão dos planos horizontais, afrouxamento ou soltura de 
qualquer um de seus componentes, devendo manter-se estável em condições normais de uso. 
 
Sem as perfurações duplas ou reforços em “X” em pouco tempo a estante perde a estabilidade em suas condições 
normais de uso, pois sem o devido travamento as oscilações provocadas por giros na fixação do conjunto parafusos, 
colunas e prateleiras vão desestabilizando o móvel, principalmente quando carregada, uma vez que o peso acelera este 
processo, podendo causar sérios riscos no armazenamento em caso de inobservância destes detalhes construtivos, 
caracterizados na amostra do produto apresentado fora do especificado.  
 
DA ISONOMIA 
 
Outro fator que merece destaque e apuração é a suposta quebra da isonomia ocorrida na fase de lances, pois no início 
da disputa foi orientado e determinado, conforme trecho extraído do chat, que: 
 
“Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances 
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.”  
 
“Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de 
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.” 
 
Ocorre que, embora tenha sido determinado tempos de 0 segundos de intervalo dos lances entre os fornecedores, haja 
vista que o preenchimento do CAPTCHA se encarrega desta tarefa, observa-se que após o início do tempo aleatório 
iniciado às 9:37:04:799 foram realizados 03 (três) lances entre as empresas MOVAP e a empresa F.N.S. conforme 
histórico que segue: 
 

 



 
 

 
 

 
Retratando num breve histórico assim que começou o tempo aleatório:  

 
• Estando a empresa F.N.S. a frente dos lances logo no início desta fase, demos o primeiro lance de R$ 3.692.500,00 

com tempo de 24,5 segundos em relação lance da primeira colocada para cobrir seu preço de R$ 3.694.989,62, 
sendo recobertos logo em seguida com incríveis 1,52 segundos pelo preço de R$ 3.692.486,30.  
 

• Em seguida demos o segundo lance de R$ 3.691.400,00 em 44,1 segundos após sermos cobertos, sendo 
novamente recobertos com ainda mais rápidos 1,34 segundos ao preço de 3.691.388,53.  

 
• Já no terceiro lance, supondo estar concorrendo com um software de lances automáticos, pois era impossível ficar 

a frente nos lances dada a velocidade de cobertura dos nossos preços pelo concorrente, fizemos um lance 
incomum, com um desconto bem maior para constatar se não seria meramente coincidência a cobertura de nossos 
preços de forma tão rápida e humanamente impossível, pois os dois lances iniciais em que fomos cobertos eram 
valores irrisórios levando em consideração o preço unitário, ou seja, inferior a 1 centavo. Sendo assim, 
participando de forma normal com preenchimento do CAPTCHA, nosso terceiro lance foi dado em 33,6 segundos 
após o lance do concorente, no valor de R$ 3.345.800,00 ou seja, um desconto de R$ 45.588,53 (R$ 8,50 por 
unidade), medida que demonstraria não ser mera coincidência se caso fóssemos cobertos tão rapidamente, pois foi 
uma lance alto e que destoou do padrão dos lances ofertados até então. Fato que no mesmo momento foi 
constatato, pois com incríveis 1,19 segundos fomos cobertos pelo preço de R$ 3.645.788,54.  

 
• Foi então que constatamos ser humanamente impossível competir de forma isonômica, dada a rapidez em que os 

lances instantaneamente entravam, como se estivesse sendo adivinhando nossos valores, momento em que 
percebemos que a isonomia estaria ali sendo quebrada, sendo impossível concorrer de forma igualitária de 
condições, mesmo porque logo após termos o lance coberto, não tivemos oportunidade de novo envio, pois devido 
a necessidade de preenchimento de novo valor mais baixo, preenchimento do captcha e envio do lance, o mesmo 
não entrou, já que não houve tempo hábil, pois logo em seguida, após 7,85 segundos de ter nosso preço coberto, 
tempo insificiente para envio de forma humana, o tempo aleatório foi encerrado. 

 
Com o preenchimento do CAPTCHA, não é possível para um indivíduo realizar lances tão rápidos, os três lances 
foram realizados em média 1,35 segundos. Até a visualização do lance que está a frente, digitação do valor do lance 
de cobertura, preenchimento do captha e envio, meros 1,35 segundos em média seria impossível sem a utilização do 
mecanismo popularmente chamado de “robô”, este faz a leitura do captcha e de certa forma burla o mecanismo criado 
justamente para se ter isonomia entre os participantes.  
 
No início dos lances até que se poderia imaginar se tratar de coincidência, pois os mesmos estavam sendo cobertos 
com valores padronizados e baixos, mas no momento em que demos um lance com desconto de valor aleatório de 
mais R$ 45.000,00, fomos cobertos instantaneamente com uma diferença de R$ 11,46, daí não tínhamos mais dúvida 
que se tratava por parte do concorrente, do uso de software de lances automáticos.  
 
Como esta comissão no início da disputa invocou o Acórdão do TCU nº 1216/2014, transcrito abaixo, vislumbramos 
nesta circunstância a possível quebra de isonomia.  
 
“Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de 
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.” 
 
 Esta empresa não possui mecanismos para provar a utilização por parte da empresa F.N.S. do software 
“robô”, somente podemos constatar pelos fatos ocorridos, o que nos parece ser claros, qualquer empresa que milita 
com licitações públicas na forma de pregão eletrônico pode corroborar que é humanamente impossível realizar lances 
de forma tão rápida, sendo somente possível com a utilização de software de lances automáticos.  



 
 

 
 

 
Somente esta comissão possui o condão de indagar à empresa declarada vencedora em relação a utilização do referido 
mecanismo, e se for o caso apurar, no entanto, caso não tenha valido da utilização desta ferramenta ilícita, fato 
improvável, deixamos a decisão para esta Comissão após profunda análise das demais argumentações apresentadas.  
 
DA ECONOMICIDADE:  
 
Salientamos que, em fazendo valer o que está estabelecido no edital, este Tribunal além de estar seguindo o que 
determina o Instrumento convocatório, desclassificado a atual empresa declarada vencedora, convocando a empresa 2ª 
colocada (MOVAP) para apresentar sua documentação e proposta, numa eventual habilitação, este tribunal estará 
adquirindo produtos ofertados por empresa que participou lícitamente, ofereceu produto dentro da especificação, com 
qualidade já comprovada, acompanhada dos referidos documentos/certificados exigidos, ainda gerando uma economia 
de R$ 330.481,44 em relação ao preço arrematado pela empresa até então Declarada Vencedora, tendo em vista a 
empresa MOVAP por ter sido vencedora do lote 16 – Cota Exclusiva ME/EPP, cujo produto é o mesmo, obedecerá o 
que determina o item 26 do presente edital, transcrito logo abaixo, cujo vencedor da duas cotas é obrigado a igualar os 
preços ao patamar do preço inferior arematado, diferentemente do desconto negado pela atual arrematante 
subintendido pela falta de manifestação a respeito após pedido do pregoeiro.  
 
“26. Na hipótese de uma mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação da cota reservada 
deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha sido menor do que o obtido na cota reservada.” 
 
DO PEDIDO 
 
Diante dos fatos apresentados, solicitamos a reconsideração desta comissão de licitação, determinando a 
desclassificação da empresa F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI, tendo em vista a 
não apresentação junto com a amostra, dos certificados que deveriam acompanhá-las para emissão do Termo de 
avaliação das amostras, documentos a serem entregues ao pregoeiro, em no máximo, 3 (três) dias útens, contados a 
partir do primeiro dia útil após o vencimento do prazo para a apresentação das amostras, a devida retificação do termo 
de avaliação, dada a divergência de características fabris em relação ao exigido no Caderno de especificações técnicas 
conforme foi demonstrado, o qual deve explicitar os motivos da retificação, ensejadores da reprovação da amostra, 
além da suposta utilização de software de lances automáticos.  
 
 

Aparecida de Goiânia/Go, 15 de Fevereiro de 2.019. 
 

 
 MOVAP IND. E COM. DE MÓVEIS EIRELI – EPP 
P.P. Dejair Souza do Nascimento 
 Procurador/Representante 
 R.G. nº 2.030.172 – DGPC-Go 







Comissão Permanente de Licitação

Diretoria Geral

Processos nº : 201805000106449 e 201807000116926.
Objeto : Aquisição de mobiliário através do Sistema de Registro de Preços
Assunto : Recurso Administrativo

DOS FATOS

Trata-se da análise do recurso administrativo interposto  pela empresa  MOVAP
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP,  pessoa jurídica de direito privado já
qualificada nos autos, doravante denominada  RECORRENTE,  contra decisão proferida pelo
Pregoeiro quando da análise da documentação e proposta  de preços referente ao lote  15
(quinze), na licitação nº 059/2018, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por
item, que tem por objeto a aquisição de mobiliário, através do Sistema de Registro de Preços.

DAS RAZÕES

Segue, de forma sucinta, as razões da recorrente. 

Alega a Recorrente que:

1.  a  empresa  vencedora  da  fase  de  lances,  ao  apresentar  a  amostra  das  estantes
confeccionadas em aço deixou de enviar os certificados de comprovação de conformidade do
produto  ofertado  com  a  NBR  13961/2010  (Móveis  para  escritórios  -  Armários)  e  NBR
8094/1983  (materiais  metálicos  revestidos  e  não  revestidos),  emitidos  por  laboratório
acreditado pelo INMETRO;

2. a amostra apresentada, apesar de aprovada pela Comissão Técnica de Avaliação de
Amostras, não apresenta perfurações duplas distribuídas milimetricamente em ambos os lados
das colunas e  por  toda sua extensão,  conforme exigido  no caderno de especificações do
mobiliário;

3.  alega  que  foi  ferido  o  princípio  da  isonomia,  quando  da  fase  de  lances,  por
supostamente estar a Recorrida utilizando software de lances automáticos.

Requer, ao fim, diante dos fatos apresentados, a desclassificação da empresa  F.N.S.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI.
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DAS CONTRARRAZÕES

Rebateu, a Recorrida, cada um dos argumentos existentes no recurso apresentado da
seguinte forma:

1. afirma que a norma existente no caderno de especificações traz diretrizes específicas
e aplicáveis tão somente a armários e gaveteiros;

2.  após questionamento junto ao Pregoeiro,  via  e-mail,  acerca da apresentação das
normas, tendo em vista que a mesma não tinha aplicabilidade para o item licitado, obteve a
resposta de que somente seriam exigidos certificados relativos a normas pertinentes a cada
tipo de mobiliário;

3.  acerca  da utilização do denominado “robô”  para  inserção de lances,  a  Recorrida
informa que conta com vasto investimento em equipamentos de hardware bem como com link's
de comunicação com alta velocidade (internet), que possibilita agilidade no envio manual de
lances  além  de  contar  com  uma  equipe  devidamente  treinada  e  experiente  para  o
desenvolvimento  de  um trabalho  de  alta  performance,  inexistindo  assim,  ilícito  quando  da
inserção dos lances;

4. quanto à amostra apresentada, alega que a especificação não exige furação dupla em
ambas  as  abas  do  vértice  da  estante  como  quer  fazer  crer  a  Recorrente.  Segundo
denominação usualmente utilizada, a furação seria quadridupla e não dupla. O que consta da
especificação é que a coluna tem que ter furação dupla; 

5. aduz que o Caderno de Especificações traz foto da estante com uma furação em cada
aba do vértice da estante, não deixando dúvida em relação ao que está especificado.

Requer  seja  julgado  improcedente  o  recurso  apresentado  pela  empresa  MOVAP
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – EPP  com a consequente adjudicação do
objeto à Recorrida.

DO MÉRITO RECURSAL

Após análise das razões recursais bem como das contrarrazões tem-se que:

1.  equivocada a  afirmação  da  Recorrida  de que a  norma  13961/2010  (Móveis  para
escritórios  –  Armários)  traz  diretrizes  específicas  e  aplicáveis  tão  somente  a  armários  e
gaveteiros.  Todas  as  empresas  vencedoras  de  certames  anteriores  apresentaram  tal
certificação bem como a Recorrente, nesse certame;
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2.  a  Recorrida,  ao  apresentar  questionamento  acerca  da  não  apresentação  da

certificação face à inaplicabilidade da NBR 13961/2010 para o produto, obteve resposta deste
Pregoeiro no sentido de que, não sendo a norma pertinente ao produto, ela não precisaria ser
apresentada  e  que  a  apresentação  dar-se-ia  quando  da  apresentação  da  amostra  ou  da
assinatura  do  contrato.  Uma  vez  solicitada  a  amostra,  os  certificados  deveriam  ser
encaminhados;

3. não restou comprovado, junto à ABNT, que a certificação exigida não era pertinente às
estantes em aço, situação essa corroborada pela certificação apresentada pela Recorrente.
Não  entendendo  bastante,  o  Pregoeiro,  em sede  de  diligência,  entrou  em contato  com a
representante da Recorrida, Srª Luana Schicoski, solicitando o envio da certificação e do laudo
de névoa salina. Através de e-mail,  foi  encaminhado o laudo. Num segundo telefonema, a
representante afirmou não ter a certificação exigida e tampouco laudo emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO atestando a conformidade do produto com a norma da ABNT NBR
13961/2010;

4. Vejamos o que estabelece o Caderno de Especificações:

ITEM 4 –  ARMÁRIOS/ESTANTES EM AÇO IMPORTANTE:  AS MARCAS DE
MATERIAIS,  PROCESSOS  DE  FABRICAÇÃO  DOS  PRODUTOS  E
ACESSÓRIOS  COMPLEMENTARES,  MENCIONADOS  NAS
ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, DEVEM SER CONSIDERADOS COMO PONTOS
REFERÊNCIAIS  AOS  MODELOS  SOLICITADOS:  CONSIDERAR  COMO
PARÂMETROS  DE  QUALIDADE  E  FUNCIONALIDADE.  TODAS  DEVERÃO
ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. NBR 13961/2010 – Móveis
para  escritórios  –  Armários.  NBR  8094/1983  –  Materiais  metálicos
revestidos  e  não  revestidos.  Emitidos  por  laboratório  acreditado  pelo
INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas (grifei)

5. O item 73 do edital estabelece que o resultado da avaliação, emitido pela Comissão
Técnica de Avaliação de Amostras, bem como os certificados e laudos exigidos, deverão ser
entregues ao Pregoeiro em, no máximo, 3 (três) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil
após o vencimento do prazo para a apresentação das amostras, explicitando quais os produtos
aceitos, os não aceitos e os motivos ensejadores da não aceitação. Tais laudos não foram
apresentados, situação essa resolvida através de diligência;

6. quanto à especificação da estante, extrai-se do caderno de especificações (Bloco 3/
(3-5) – pág. 11)

ITEM 4.7 – EAA2400 – ESTANTE ALTA EM AÇO – cor ARGILA – COM 07
PRATELEIRAS-  (ARQUIVO/USO  GERAL)  Dimensões  referenciais:  Altura  –
2400mm; Profundidade – 500mm; Largura – 900mm; Tolerância - +/- 5 mm
 (…)
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Características  gerais:  Estante  fabricada  em  chapas  de  aço  estampadas,
dobradas e pintadas, montada através de parafusos, com prateleiras reguláveis,
colunas dobradas em forma de “L”, perfurações duplas realizadas através
de punção, distribuídas milimetricamente em ambos os lados em toda sua
extensão, dispensando reforços em forma de “X”.
(…) 
Montagem:  As  estantes  devem  possuir  suficiente  resistência  mecânica  e
estabilidade para atender suas funções, fabricadas de acordo com as normas da
ABNT NBR 13961:2010,
(…)
Colunas: chapa de aço laminada a frio com 1,90 mm de espessura com furos
para regulagem de altura das prateleiras, com abas de 45 mm; (grifei)

Resta claro que não há exigência de perfuração dupla em cada vértice da coluna e sim
perfuração dupla na coluna, ou seja, uma em cada vértice como pode ser bem observado na
foto constante do caderno de especificações técnicas.

7.  Quanto  à  utilização  de  software  de  lances  automáticos,  tal  situação  não  restou
comprovada  face  à  subjetividade  da  alegação,  bem  como  em  função  de  não  ter  sido
estabelecido, no sistema do Banco do Brasil, limitação de tempo mínimo entre lances. Bons
equipamentos  com  link's  de  alta  velocidade  e  uma  equipe  capacitada  são  fatores  que
contribuem na rapidez quando da oferta de lances no sistema.

CONCLUSÃO

Conhece o Pregoeiro do recurso interposto por considerá-lo tempestivo e, pelas razões
retromencionadas,  tendo  em vista  a  não  comprovação,  por  parte  da  Recorrida,  de  que  a
amostra apresentada está em conformidade com a norma da ABNT, com fulcro no princípio da
isonomia  (exigências  iguais  para  todos),  pugna  pelo  provimento  do  mesmo,  a  fim  de
desclassificar a proposta da empresa F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO
EIRELI, declarando vencedora do lote 15 a empresa MOVAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS EIRELI – EPP.

Isto posto, nos termos do § 4º, do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93, à autoridade
superior para homologar o certame. 

Goiânia, 18 de março de 2019.

Rogério Jayme
Pregoeiro
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