
De : Anne Karolinne
<comercial01@milanmoveis.com.br>

Assunto : MILANFLEX - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 069/2020 -
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS/GO.

Para : licitacao@tjgo.jus.br, rjayme@tjgo.jus.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

MILANFLEX - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°
069/2020 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS/GO.

seg, 14 de dez de 2020 16:48
2 anexos

A/C - PREGOEIRO OFICIAL

Boa tarde,

Em anexo segue IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO N°
069/2020 -  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS/GO.

Aguardo Analise e Resposta o quanto antes!
 
Atenciosamente.,

Gentileza confirmar o recebimento do e-mail.
A�., 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PE 069-2020 - TJGO.pdf
93 KB 









Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 848713]

Lista de mensagens   

Data e Hora Texto

18/12/2020 às 14:53:48 Informo que foram desclassificadas as propostas que descumpriram o item 29 do edital e aquelas que apresentaram produtos divergentes daqueles
constantes dos lotes. As demais foram classificadas.

17/12/2020 às 15:32:28 Informo aos interessados que foi apresentada impugnação por parte da empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS LTDA, solicitando alteração do edital no que diz respeito ao prazo para apresentação de amostras. Importa informar que é facultado
ao Tribunal de Justiça a solicitação de amostras caso entenda necessário, conforme previsto no edital. EM sendo assim, não há se falar em alteração
do ato convocatório face a tal argumentação. Caso a empresa venha a ser vencedora do certame e a Administração solicite amostras, poderá requerer
de forma expressa, prorrogação de prazo para a entrega, sendo tal pedido analisado e decidido pela Administração. Licitação mantida para a data
marcada.



De : Bruno Alvim
<bruno@metodotelecom.com.br>

Assunto : RES: RES: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº
004/2021 PROCESSO Nº 202009000239777

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

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

RES: RES: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 PROCESSO Nº
202009000239777

qua, 03 de fev de 2021 14:40
3 anexos

Boa tarde Rogério,
 
Obrigado!
 
Bruno Alvim 
Comercial TIC
Phone: +55 31 2102-1144
Mobile:+55 31 98802-6048
bruno@metodotelecom.com.br

 http://www.metodotelecom.com.br/
Antes de imprimir, lembre-se de seu compromisso com o meio ambiente

 
 
De: Rogerio Jayme [mailto:rjayme@tjgo.jus.br] 

 Enviada em: quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 13:11
 Para: Bruno Alvim <bruno@metodotelecom.com.br>

 Assunto: Re: RES: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 PROCESSO Nº
202009000239777

 Prioridade: Alta
 
Boa tarde Bruno!

Informo que a impugnação foi conhecida porém não provida nos termos da
informação da área técnica em anexo.
 
Atenciosamente,
 

mailto:bruno@metodotelecom.com.br
http://www.metodotelecom.com.br/


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

De: "Bruno Alvim" <bruno@metodotelecom.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Jane Ribeiro da Silva" <jane@metodotelecom.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 20:15:42
Assunto: RES:  EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2021  PROCESSO Nº
202009000239777
 
 Prezado Sr. Pregoeiro Rogério Jayme,
 
Não conseguimos identificar a resposta do nosso pedido de impugnação enviado
para o seu e-mail no dia 28/01, tentamos através do link do processo do site do
TJGO informado pelo senhor em outro e-mail e também não localizamos no site
do BB licitações.
 
Gentileza nos informar sobre esse pedido.
 
Agradeço e aguardo,
 
Bruno Alvim 
Comercial TIC
Phone: +55 31 2102-1144
Mobile:+55 31 98802-6048
bruno@metodotelecom.com.br

 http://www.metodotelecom.com.br/
Antes de imprimir, lembre-se de seu compromisso com o meio ambiente

 
 
De: Bruno Alvim [mailto:bruno@metodotelecom.com.br] 

 Enviada em: quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 21:06
 Para: 'rjayme@tjgo.jus.br' <rjayme@tjgo.jus.br>

 Assunto: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 PROCESSO Nº 202009000239777
 
  Prezado Senhor(a) Pregoeiro(a),
 
Segue pedido de impugnação do edital

mailto:bruno@metodotelecom.com.br
mailto:rjayme@tjgo.jus.br
mailto:jane@metodotelecom.com.br
mailto:bruno@metodotelecom.com.br
http://www.metodotelecom.com.br/
mailto:bruno@metodotelecom.com.br
mailto:rjayme@tjgo.jus.br


 
  Gentileza manifestar o recebimento.
 
   Obrigado,
 
Bruno Alvim 
Comercial TIC
Phone: +55 31 2102-1144
Mobile:+55 31 98802-6048
bruno@metodotelecom.com.br

 http://www.metodotelecom.com.br/
Antes de imprimir, lembre-se de seu compromisso com o meio ambiente

 

mailto:bruno@metodotelecom.com.br
http://www.metodotelecom.com.br/
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial

PARECER TÉCNICO EM RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Requerente: TECNO2000 INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

Pregão Eletrônico nº: 069/2020

Com relação ao recurso administrativo interposto pela Licitante TECNO2000
INDÚSTRIA E  COMERCIO  LTDA contestando  os  motivos  que  levaram  a  Comissão
Técnica  de  Avaliação  de  Amostra  a  desclassificar  as  amostras  apresentadas  pelos
mesmos para o lote n° 06 (itens 6.7 e 6.8) do Edital Pregão Eletrônico 069/2020, tecemos
abaixo nossas considerações a respeito.

O licitante recorrente constou em sua proposta, na íntegra, a mesma especi-
ficação constante do Termo de Referência, tendo inclusive adotado o mesmo procedimen-
to no Catálogo também apresentado. Assim sendo, o pedido de apresentação da amostra
se fez necessária para aferir a compatibilidade do produto ofertado com proposta apresen-
tada.

Cumpre ressaltar alguns tópicos do Edital  e do seu Termo de Referência,
parte integrante do mesmo:

No Edital:

“24.  O  encaminhamento  de  proposta  pressupõe  o  pleno  conhecimento  e
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O interessado
será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas
e lances.”
“30. É de caráter obrigatório a apresentação de toda a documentação bem
como da  proposta com a descrição completa do objeto ofertado, modelo e
marca e o preço quando da apresentação da proposta. Todos os documentos
deverão ser originais, assinados e encaminhados em extensão pdf.”
“53. A proposta atualizada deverá conter: 
...
b)  especificação dos serviços ofertados, de forma detalhada, contemplando
todas as especificidades constantes do termo de referência, anexo deste edi-
tal; 
...”

“95. As proponentes são responsáveis pela  fidelidade e legitimidade das in-
formações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.”

No Termo de Referência:
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial

“6.4. As amostras deverão estar em conformidade com as especificações téc-
nicas constantes neste Termo de Referência e devidamente identificadas com
o número do Pregão Eletrônico e identificação da licitante, conter os respecti-
vos prospectos, documentação técnica e manuais, se for o caso, e dispor na
embalagem informações quanto às suas características, tais como fabricação,
prazo de validade, quantidade, marca, número de referência, código do produ-
to, modelo, etc.;”

“6.8. As amostras apresentadas serão avaliadas segundo critérios objetivos
de conformidade com as especificações técnicas aqui exigidas e qualidade do
produto apresentado;

Com base nos termos do edital, ao Princípio da Vinculação ao Instrumento
Convocatório, ao ordenamento jurídico brasileiro que institui a regra de que a proposta vin-
cula o proponente e que cabe ao licitante interessado em participar do pregão eletrônico
responsabilizar-se  formalmente  pelas  transações  efetuadas  em seu  nome,  assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas, tem-se como certo que a proponente tem ciên-
cia das informações que ela mesma colocou em sua proposta e está oferecendo um pro-
duto que tem plenas condições de fabricar e fornecer ao Contratante. Assim sendo a Co-
missão fez a análise da amostra vinculando-a com a especificação constante da Proposta
apresentada pelo licitante. 

Na avaliação, constatou-se que a amostra apresentada não era compatível
com o produto ofertado na Proposta fornecida pela arrematante, conforme detalhado no
Parecer Técnico emitido. Ou seja, o licitante colocou em sua proposta, especificações as
quais não estavam presentes na amostra apresentada, o que restou na sua desclassifica-
ção.

Quanto às alegações proferidas pelo recorrente em seu Recurso, com rela-
ção aos pontos que foram determinantes para a desclassificação de sua amostra, primei-
ramente, cumpre esclarecer que, se a recorrente tinha a certeza de que seria impossível
atender as exigências de parte das especificações técnicas exigidas no TR, ela não pode-
ria e não deveria colocar em sua proposta que o produto por ela ofertado apresentava es-
sas características e portanto atenderia o solicitado. Em segundo lugar, ela deveria, em
tempo hábil e conforme previsto no ato convocatório, ter se manifestado contraria às essas
exigências, solicitando informações a respeito ou até mesmo impugnado o edital. Uma vez
participando do certame ela aceitou e concordou com os termos do edital e seus anexos.
Não cabe agora, nessa altura da licitação, a mesma alegar a impossibilidade de atender
tais exigências.

No intuito de esclarecer em todo as alegações do recorrente, informamos:

1. DO ASSENTO

O edital regra sobre medidas da Superfície do assento e não de Profundida-
de Útil do assento. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial

Conforme a NBR 13962:2018 no item 3.2.1 Tabela 2 – Dimensões da cadei-
ra giratória operacional, não é determinado o valor máximo para a Profundidade da Su-
perfície do assento. É determinado como máximo a medida de 470 mm para a Profundida-
de do assento que, essa sim, é a Profundidade útil do assento. Vejamos:

Essas medidas são demonstradas no Item 2.25 – figura 5  e  2.26 – figura 6
da referida norma. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial

Para a Poltrona que está sendo adquirida na licitação, onde o assento e en-
costo são sobrepostos, a medida deve ser feita conforme a imagem b).

A medida b é a profundidade útil do assento, aquela que vai estar disponível
para acomodar o usuário da poltrona e essa sim, tem que respeitar o limite máximo de 470
mm.

Portanto, nada impede da parte de cima do assento, a sua superfície, ter 500
mm de profundidade conforme exigido no edital. Há, sim, a possibilidade de se construir a
poltrona onde do ponto de intersecção do encosto com o assento tenha  no mínimo 500
mm e do ponto “S” do encosto até a borda frontal do assento ser limitado a 470 mm, aten-
dendo assim ao edital e à NBR 13962:2018.

2. DO BRAÇO ARTICULADO

Diferente do que alega a recorrente, tem como sim um braço ser fixo e articu-
lável ao mesmo tempo. A articulação ocorre na intersecção frontal das hastes do braço, fa -
cilitando a reclinação do encosto e a sua fixação se dá nas partes laterais do assento e
encosto permitindo o seu movimento, permanecendo junto, unido e ligado. Não se deve
confundir articulação com regulagem do braço.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial

A alegação da recorrente que “não existe nenhuma cadeira no mercado
nacional com braço fixo e articulado ao mesmo tempo” não é verdadeira. Existem sim
fabricantes nacionais de grande porte que possuem em seu mix de produtos, poltronas
com esse tipo de braço, bem como diversas revendas que também oferecem este produto.
Para visualizá-las, basta pesquisar na internet “poltrona presidente com braço articula-
do”. Pode-se ressaltar ainda que uma das imagens referenciais, constante do Termo de
Referência, possui este tipo de braço.

Isto posto, com os devidos esclarecimentos, submetam-se a apreciação des-
te pregoeiro, para demais providências.

 Goiânia, 11 de fevereiro de 2021

Luiz Fernando da Silva Gomes
Seção de Gestão Patrimonial da Divisão de Patrimônio

Juliana Gomes de Freitas
Diretora da Divisão de Arquitetura

Cristiana Monteiro Costa Badreddine
Arquiteta e Urbanista da Divisão de Arquitetura
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
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CRISTIANA MONTEIRO COSTA BADREDDINE
ASSESSOR(A) AUXILIAR III
DIVISÃO DE ARQUITETURA
Assinatura CONFIRMADA em 11/02/2021 às 09:43
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JULIANA GOMES DE FREITAS
DIRETOR(A) DE DIVISÃO
DIVISÃO DE ARQUITETURA
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AUXILIAR DE GABINETE II
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