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Boa tarde,
 
Segue em anexo recurso referente ao pregão 57-2020 lote 6.
 
 
Atenciosamente
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ILMO PREGOEIRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS – TJGO 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 

 

TECNO2000 INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 

CNPJ: 21.306.287/0001-52, com sede na Rua Vereador Décio de Paula, 101, Planalto, 

Formiga-MG, CEP 35.570-000, neste ato representada por seu bastante procurador, 

JORDANO CASTRO NASCIMENTO, doravante denominada TECNO2000 ou RECORRENTE, 

vem respeitosamente interpor 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Em face da desclassificação da signatária pelas razões de fato e de direito que passa a 

expor. 

 

DA DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO 

 

Referente à análise de amostras apresentadas pela Recorrente assim foi 

decidido pela COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS PARECER TÉCNICO DE 

AMOSTRAS (PROTÓTIPOS) - PREGÃO TJ 069/2020 e acatado pelo D. Pregoeiro: 

 

a) REPROVADA: no lote n° 06 (itens 6.7 e 6.8) 

Amostra 01- / Item 6.7 – PDA – POLTRONA 

DESEMBARGADOR/PRESIDENTE- ESPALDAR ALTO/ 

GIRATÓRIA/COURO NATURAL PRETO. 

Motivo: A amostra apresentada possui: 

1- Assento com dimensões incompatíveis com a proposta 

técnica fornecida. Medidas do assento protótipo: 

510mmx460mm; 



 

2- Braços: em alumínio Curvo (foto anexo), incompatível com as 

informações fornecidas em proposta. 

Justificativa: Medidas da proposta técnica fornecida - ….Assento: 

500 x 500 mm (l x p) 

Informações apresentadas em proposta Técnica: Braços:... 

“Estrutura fixa interligando assento / encosto, sem regulagem de 

altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento 

polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / 

encosto.” 

 

E ainda: 

 

Amostra 02- / Item 6.8 – PDM – POLTRONA 

DESEMBARGADOR/PRESIDENTE- ESPALDAR 

MÉDIO/INTERLOCUTÓRIA/ GIRATÓRIA/COURO NATURAL 

PRETO. 

Motivo: A amostra apresentada possui: 

1- Assento com dimensões incompatíveis com a proposta 

técnica fornecida. Medidas do assento protótipo: 

500mmx470mm; 

2- Braços: em alumínio Curvo, incompatível com as informações 

fornecidas em proposta. 

Justificativa: 

Medidas da proposta técnica fornecida - Assento: 500 x 500 mm 

(l x p) Informações apresentadas em proposta Técnica: 

Braços:...”Estrutura fixa interligando assento / encosto, sem 

regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com 

acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino 

assento / encosto.” 

 

Em que pese a proficiência dos técnicos da equipe de apoio deste pregão, 

não pode prosperar as razões supracitadas. 



 

Senão vejamos. 

 

DO ASSENTO 

 

O assento da Recorrente possui os 500mm de profundidade de área total, 

incluindo a que vai abaixo do encosto. Data vênia, não poderia ser medido apenas a área 

útil, pois a norma 13962 da ABNT – que inclusive está prevista no edital – dispõe que a 

profundidade de assento de até no máximo 470mm de área útil. Destarte, caso o 

assento seja mais profundo estar-se-ia contrariando o edital e norma brasileira vigente. 

Logo, o assento em comento possui 460mm na parte útil e 500mm no total; nesse 

sentido, atendendo integralmente ao edital. 

É notório que a Signatária poderia fabricar assento com 500mm de área útil. 

Todavia, tratar-se-ia de cadeira ergonomicamente equivocada e divorciada da norma 

ABNT. Em suma, o assento apresentado observa as exigências da ABNT. 

De forma lateral, vale citar que é possível a manufatura de cadeira com 

500mm de profundidade do assento; todavia, estas são exclusivas para pessoas com 

mais de 1,80 metros de altura. Logo, questiona-se: essas cadeiras são especiais 

exclusivamente para este tipo de público alvo? Data vênia, desconhecemos no mercado 

nacional quem produz esse tipo de cadeira com essas medidas uteis. 

 

DOS BRAÇOS 

 

Em relação aos braços o edital requer que sua estrutura seja fixa interligada 

ao assento e encosto. Todavia, no mesmo item constata-se que há a afirmação que a 

estrutura fixa tem que ser articulada (móvel). Trata-se de previsão expressa: 

 

BRAÇOS 

Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem 

regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com 

acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino 

assento / encosto e apoia-braços injetado em poliuretano. 

Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. 



 

 

Assim sendo, se no item SEQ.: 016 - CÓDIGO 6.8 – PDM o edital dispõe que 

braço deva ser FIXO e também ARTICULADO, como é cediço, no vernáculo, uma das 

definições de articulado é “que permanece junto, unido; ligado”. Portanto, conjugando 

com os princípios da melhor hermenêutica e harmonia entre os itens editalícios 

supracitados; a única conclusão possível é que de se trata de braço fixo que garantisse 

a junção, união e ligação entre o assento e encosto. 

Nesse passo justifica-se os parafusos nos braços tanto no assento como no 

encosto. Inclusive nas fotos colocadas no edital consta exatamente o braço que 

entregamos! Vide abaixo print: 

 

 
 

Ademais, não existe nenhuma cadeira no mercado nacional com braço fixo 

e articulado ao mesmo tempo. Se não há no mercado tal tipo de bem, logo, não se pode 

sequer utilizar a modalidade pregão, pois esta é destinada a “bens e serviços comuns, 

para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 

mercado”, conforme parágrafo único, art. 1º da Lei 10520/2002. 

Diante do exposto, a Recorrente observou exatamente o previsto no edital 

e suas especificações conjugado com a imagem apresentada. 

 

DA INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 



 

Segundo o STJ – Súmula 633: “A Lei 9.784/1999 [...] pode ser aplicada, de 

forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que 

regule a matéria. ” 

Nos termos da Lei 9784/99: 

 

Art. 2º A Administração Pública [...]. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão 

observados, entre outros, os critérios de: 

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que 

melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige [...]. 

 

E qual é o fim público a que se dirige a Licitação? A resposta está na própria 

lei 8.666/93: “a seleção da proposta mais vantajosa para a administração” (art. 3º). 

É aquela que segue o edital, ou seja, que atende ao Princípio da Vinculação 

ao Edital. 

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto 

ao Tribunal de Contas da União, o instrumento convocatório é a lei do caso, aquela que 

irá regular a atuação tanto da administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio 

é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que 

dispõe que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 

qual se acha estritamente vinculada”. (Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416). 

 

DO PEDIDO: 

 

Diante do exposto, REQUER-SE que: 

1. sob pena de violar o julgamento conforme o edital, a Recorrente requer 

a reforma da decisão arrostada para ao final, em todas as instâncias, ser 

classificada nos itens em comento bem como adjudicada; 

2. provar o alegado mediante todas as formas admitidas em direito. 

Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2021. 

 

Atenciosamente, 



 

 

 

 

 

TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
JORDANO CASTRO NASCIMENTO 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
C.I.:MF-3.801.707 SSP/DF 

C.P.F: 274.710.716-72 

 



Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº : 202007000233126 e 202009000237726
Objeto : Aquisição de mobiliários e complementos diversos, para as unidades do
Poder Judiciário
Assunto : Recurso Administrativo

DOS FATOS

Trata-se da análise de recurso administrativo interposto  pela  empresa  TECNO
2000 INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada
nos autos, contra a decisão de desclassificação da proposta, referente ao lote 6 (seis), da
licitação de nº 069/2020, na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por lote,
que tem por objeto a aquisição de mobiliários e complementos diversos, para as unidades
do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

DAS RAZÕES

Alega a Recorrente que a desclassificação foi pautada em análise equivocada por
parte da área técnica responsável pela verificação das amostras aduzindo que:

DO ASSENTO

O  assento  da  Recorrente  possui  os  500  mm  de  profundidade  de  área  total,
incluindo a que vai abaixo do encosto. Data vênia, não poderia ser medido apenas
a área útil, pois a norma 13962 da ABNT – que inclusive está prevista no edital –
dispõe que a profundidade de assento de até no máximo 470 mm de área útil.
Destarte, caso o assento seja mais profundo estar-se-ia contrariando o edital e
norma brasileira vigente. Logo, o assento em comento possui 460 mm na parte útil
e 500 mm no total; nesse sentido, atendendo integralmente ao edital.
É notório que a Signatária poderia fabricar  assento com 500 mm de área útil.
Todavia,  tratar-se-ia  de  cadeira  ergonomicamente  equivocada  e  divorciada  da
norma ABNT. Em suma, o assento apresentado observa as exigências da ABNT.
De forma lateral, vale citar que é possível a manufatura de cadeira com 500 mm
de profundidade do assento; todavia, estas são exclusivas para pessoas com mais
de  1,80  metro  de  altura.  Logo,  questiona-se:  essas  cadeiras  são  especiais
exclusivamente para este tipo de público-alvo?  Data vênia,  desconhecemos no
mercado nacional quem produz esse tipo de cadeira com essas medidas uteis.

DOS BRAÇOS
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Em relação aos braços o edital requer que sua estrutura seja fixa interligada ao
assento e encosto. Todavia, no mesmo item constata-se que há a afirmação que a
estrutura fixa tem que ser articulada (móvel). Trata-se de previsão expressa:

BRAÇOS
Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem
de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e
sistema  articulado  para facilitar reclino assento / encosto e apoia-braços
injetado  em  poliuretano.  Fixados  ao  assento  e  encosto  através  de
parafusos métricos.

Assim sendo, se no item SEQ.: 016 - CÓDIGO 6.8 – PDM o edital dispõe que
braço deva ser FIXO e também ARTICULADO, como é cediço, no vernáculo, uma
das definições  de  articulado  é “que  permanece junto,  unido;  ligado”.  Portanto,
conjugando com os princípios da melhor hermenêutica e harmonia entre os itens
editalícios supracitados; a única conclusão possível é que de se trata de braço fixo
que garantisse a junção, união e ligação entre o assento e encosto.
Nesse  passo  justifica-se  os  parafusos  nos  braços  tanto  no  assento  como  no
encosto.
Ademais,  não  existe  nenhuma cadeira  no  mercado nacional  com braço  fixo  e
articulado ao mesmo tempo. Se não há no mercado tal tipo de bem, logo, não se
pode sequer utilizar a modalidade pregão, pois esta é destinada a “bens e serviços
comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho
e  qualidade  possam  ser  objetivamente  definidos  pelo  edital,  por  meio  de
especificações  usuais  no  mercado”,  conforme  parágrafo  único,  art.  1º  da  Lei
10520/2002.
Diante do exposto, a Recorrente observou exatamente o previsto no edital e suas
especificações, conjugado com a imagem apresentada.

Requer, ao fim, a reforma da decisão.

CONTRARRAZÕES

Não foram apresentadas contrarrazões.

DO MÉRITO RECURSAL

Após análise das razões recursais tem-se que:

Segundo a  área técnica  a  Recorrente  apresentou proposta  contendo a  mesma
especificação  constante  do  Termo  de  Referência,  tendo  inclusive  adotado  o  mesmo
procedimento no catálogo do produto, motivo pelo qual foram solicitadas as amostras.

A licitante é a única responsável pelos documentos e proposta apresentados, tendo
como certo o conhecimento do inteiro teor da proposta. A amostra foi analisada com base
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

nas informações/especificações constantes da proposta apresentada.

Extrai-se do parecer técnico

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 desclassificação.

Se a Recorrente tinha conhecimento de que seu produto não atenderia parte das
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência,  não poderia e nem deveria
fazer  constar  em  sua  proposta  que  o  produto  por  ela  ofertado  apresentava  tais
características. 

No intuito de esclarecer que as alegações da Recorrente acerca das amostras são
infundadas, assim informou a área técnica:

DO ASSENTO

O edital regra sobre medidas da Superfície do assento e não de Profundidade Útil
do assento.
Conforme a NBR 13962:2018 no item  3.2.1 Tabela 2 – Dimensões da cadeira
giratória operacional, não é determinado o valor máximo para a Profundidade da
Superfície do assento. É determinado como máximo a medida de 470 mm para a
Profundidade do assento que, essa sim, é a Profundidade útil do assento.

DO BRAÇO ARTICULADO

Diferente do que alega a recorrente, tem como sim um braço ser fixo e articulável
ao mesmo tempo. A articulação ocorre na intersecção frontal das hastes do braço,
facilitando 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.

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 articulado”. Pode-se ressaltar ainda que uma
das imagens referenciais, constante do Termo de Referência, possui este tipo de
braço.
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Resta claro que a apresentação de proposta e catálogo dos produtos contendo
características  exatamente  iguais  às  exigidas  no  edital  e  a  apresentação,  quando
solicitadas, de amostras com características distintas são motivos mais que suficientes
para a desclassificação da proposta da Recorrente.

CONCLUSÃO

Conhece o Pregoeiro do recurso interposto por considerá-lo tempestivo e, pelas
razões  retromencionadas,  pugna  pelo  seu  improvimento  face  a  ausência  de
fundamentação legal plausível para reforma da decisão prolatada acerca do lote 6 (seis)
do Pregão Eletrônico de nº 069/2020.

Isto posto, nos termos do § 4º, do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93, à autoridade
superior para apreciação e, decidindo, faça retornar os autos à Secretaria da Comissão
Permanente de Licitação para prosseguimento do certame.

Goiânia, 1º de março de 2021.
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