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Licitações



EE-TRIPODE 
E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI 
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022/SRP  
Lotes 01 / 02 / 03 / 04 / 05 

 

 

 
 

 

E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, devidamente qualificada no processo administrativo supracitado, representada 

por seu procurador abaixo subscrito, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Senhoria, com fulcro no artigo 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, ingressar com o 

presente: 

 

RAZÕES DE RECURSO 

 

em face da decisão que declarou vencedoras as empresas: 

Lotes 01 e 03 - TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA 

Lotes 02 e 04 - T2D IMPORT LTDA 

Lote 05 - CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

nos termos a seguir aduzidos. 

 

Para todos estes lotes, consta a seguinte exigência no termo de referência, descritivo: 

 

������� �� �	�
���� deverá ser comprovado mediante apresentação de laudos e 
certificados de conformidade de acordo com as normas da abnt nbr isso 4628-3:2015, 
abnt nbr 8094:1983  1200 horas, abnt nbr 8095:2015  360 horas, abnt nbr 
8096:1983  10 ciclos (240 horas), abnt nbr 9209:1986, abnt nbr 10443:2008, abnt 
nbr 10545:2014, abnt nbr 11003:2010, abnt nbr 14847:2002, abnt nbr 14951:2003, 
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abnt nbr 15156:2015, abnt nbr 15158:2016, abnt nbr 15185:2004, astm d 523:2014, 
astm d 2794:2010, astm d 3359:2017, astm d 3363:2011, astm d 7091:2013, 
certificados: nr 17.� 

 

1. Lotes 01 e 03 � Transportes Júlia e Comércio LTDA 

 

Analisando a documentação da empresa declarada vencedora foi possível verificar 

irregularidades quanto ao cumprimento das exigências editalícias, pois a empresa não 

apresentou todos os relatórios de ensaio que o termo de referência exige. 

 

Não tendo apresentado qualquer documento comprovando vários dos relatórios de ensaio:  

 
ABNT NBR 8094:1983  1200 horas 
ABNT NBR 9209:1986 
ABNT NBR 10545:2014 
ABNT NBR 14847:2002 
ABNT NBR 14951:2003 
ABNT NBR 15156:2015 
ABNT NBR 15158:2016 
ABNT NBR 15185:2004 
ASTM D 7091:2013 
 
Não pode ser simplesmente ignorado tal fato. A empresa não comprovou o atendimento 

de nenhuma dessas normas. Devendo ser inabilitada por não cumprir as exigências do 

Instrumento Convocatório. 

 

2. Lotes 02 e 04 � T2D Import LTDA 

 

A empresa T2D Import LTDA não comprovou o atendimento e NENHUMA 

documentação técnica exigida.  

 

Apresentando apenas um relatório de ensaio emitido pelo Falcão Bauer nº MET-

009.426/20 comprovando que não atende à exigência de exposição a câmara de névoa 

salina  ABNT NBR 8094:1983 por tempo de exposição de 1200hr. Atendendo apenas 

500hrs. 
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Não só deixando de comprovar o atendimento, mas comprovando o não atendimento. 

Devendo esta empresa ser desclassificada para os lotes 02 e 04. 

 

3. Lote 05 � CityMóveis Indústria e Comércio de Móveis LTDA 

 

Neste caso a empresa cotou a mesma marca que a empresa Transporte Júlia, e também 

não comprovou o atendimento as normas: 

 
ABNT NBR 9209:1986 
ABNT NBR 10545:2014 
ABNT NBR 14847:2002 
ABNT NBR 14951:2003 
ABNT NBR 15156:2015 
ABNT NBR 15158:2016 
ABNT NBR 15185:2004 
 

Não podendo ser habilitada para o lote em questão visto a falta de 

atendimento/comprovação das exigências expressas no descritivo. 

 

 

Desta forma comprovamos que a exigência constante em Edital, Termo de Referência 

NÃO FOI CUMPRIDA por nenhuma das três empresas. 

 

Não há dúvidas que estas habilitações estão equivocadas. Devendo ser revista tais 

decisões, em respeito e compromisso com a Administração. E principalmente com o 

objetivo de não frustrar nem desrespeitar os Princípios norteadores da Licitação Pública. 

 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

Nesse momento é essencial explicar o Princípio da Legalidade de acordo com o saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro: 

 

����� 5o � Decreto 5450/2005... 
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A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, 

probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do 

julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, 

competitividade e proporcionalidade. 
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que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da Lei e às exigências do bem comum e deles não se pode afastar ou 

desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, 
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administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração 
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Exatamente por isso o legislador constituinte de 1988 achou por bem elencar 

expressamente o princípio da legalidade em seu art. 37, caput: 

"Art. 37 � A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e �!���=����
����	#
���!��	 

 

A Administração e os licitantes ficam restritos ao que lhes é solicitado ou permitido no 

Edital, quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao julgamento e ao 

contrato. Todos os atos decorrentes do procedimento licitatório, por óbvio, vincular-se-

ão ao contrato.  

 

É cediço que o edital é o fundamento de validade dos atos praticados no curso da licitação 

e ao descumprir normas constantes no edital, a Administração Pública frustra a própria 

razão de ser da licitação e ainda, viola os princípios norteadores da atividade 

administrativa, tais como a legalidade, a moralidade e a isonomia. 

 

É defeso tanto à Administração quanto aos seus agentes afastarem-se das disposições 

contidas no edital, seja a que pretexto for sob pena de vulnerar princípios administrativos. 

De fato, sendo o edital, a lei interna da licitação, não cabe ao intérprete agente público 
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fazer uso do poder discricionário para indevidamente autorizar aquilo que a lei não 

autorizou.  

 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

 

A Lei Federal nº 8.666/93 disciplina em vários de seus artigos a necessidade de se julgar 

as propostas de acordo com os parâmetros estabelecidos: 

 

��	����o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 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 ��
������������������		�����������	����) 
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as exigências e outros não. As exigências editalícias asseguram a integridade e idoneidade 

da contrata"���� 
����	��#� �������	� $����"��� %� ����� ����	��� 
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Administração ao risco de uma contratação frustrada. 

 

PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA 

 

Corolário do Princípio da Legalidade, o Princípio da Autotutela acarreta ao administrador 

o dever de retificar os seus atos equivocadamente efetivados na busca do interesse 

público, promovendo a restauração dos equívocos cometidos, restaurando a ilicitude. 

 

Daí que, à certificação de um equívoco efetivado, sua restauração se impõe a despeito de 

qualquer que seja os interesses envolvidos, visto que a continuidade do equívoco, ainda 

que culposamente, fulminará de ilegalidade todos os demais e futuros atos efetivados a 

partir deste, ou seja, a validação jurídica de todos os demais jamais será possível. 

 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santo Antônio de Jesus

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7/C/7TZFVEC9NLQYJWR6IQ

Segunda-feira
11 de Abril de 2022

7 - Ano  - Nº 8572



EE-TRIPODE 
E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI 
CAIXA POSTAL Nº 805  CEP: 13.845-970  Pq. Cidade Nova - MOGI GUAÇU/SP 
CNPJ 22.228.425/0001-95  Inscr.Est. 455.198.491.111 Insc. Munic. - 29420-9 
FONE: 19.3362-4210  E-MAIL: e.tripode1@gmail.com 

 
 

Assim, a necessidade de retificação do equívoco se impõe de plano, mais ainda e de forma 

urgente, quando não houver dano a ser reparado, ou seja, que a efetivação do equívoco 

não tenha acarretado obrigações já efetivadas, mas apenas a expectativa de direitos a 

serem consolidados, possibilitando mais facilmente a retificação das relações jurídicas 

advindas, bem como a conscientização das partes da situação fática a ser retificada. 

 

DO PEDIDO 

 

Ante todo exposto requer: 

 

Sejam estas Razões de Recurso recebidas, e no mérito acolhidas, a fim de que seja revista 

a decisão que declarou vencedoras as empresas: 

Lotes 01 e 03 - TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA 

Lotes 02 e 04 - T2D IMPORT LTDA 

Lote 05 - CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

 

Como medida de justiça e atendimento à legislação e 

princípios que regem a matéria. 

 

 

Termos em que,  

Pede deferimento. 

 

Mogi Guaçu/SP, 7 de abril de 2022. 

 
 
 
         
________________________________________ 
EZEQUIAS TRIPODE 
Administrador 
RG nº 19.812.575 SSP/SP 
CPF/MF sob nº 130.782.768-30 
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