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Ao 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

 

                

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, CNPJ 90.072.620/0001-29, sediada na RST 287 – 
KM 98.450 – LINHA PINHERAL / STA CRUZ DO SUL – RS, vem tempestivamente através deste, 
nos termos do art. 4, inciso XVIII, da Lei Federal nº 10.520/02, INTERPOR RECURSO 
HIERÁRQUICO conforme a seguir: 

 

EDITAL 17/0048 

LICITAÇÃO ELETRONICA BB 4686227 

PREGOEIRA: AMANDA 

DATA: 12/09/2017 

OBJETO: MOBILIÁRIO 

 

DOS FATOS 

A Kroll Indústria de Móveis informa que o relatório da análise das amostras 

referentes ao Pregão Eletrônico 17/0048-PG apresenta divergências, segue abaixo as 

argumentações: 

- “Os puxadores com acabamento e modelo simplórios no armário e gaveteiro, 

deixando dúvidas quanto a sua durabilidade” 

Argumento: Temos registro de ligações onde a Kroll solicitou fotos do modelo 

padrão dos puxadores utilizados pelo SESC/PA (contato com a engenheira/arquiteta 

Amanda), porém, a organização não deu retorno sobre a solicitação. Também é 

importante salientar que o acabamento e o modelo “simplório”, conforme descrição do 

setor técnico, está de acordo com o previsto no edital, sendo que o mesmo não prevê 

espessura, tamanho, cor ou mesmo material para este tipo de acessório (ver Anexo I do 

edital). Como não está especificado no edital, não existe padrão de comparação ou 
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conferência. Consequentemente a empresa não apresentou inconformidade nesse 

quesito. 

- “A tonalidade do revestimento do tampo da mesa, armário e gaveteiro são em tom 

amarelado excessivo” 

Argumento: Temos registro de ligações onde a Kroll solicitou fotos da tonalidade do 

Marfim utilizado pelo SESC/PA (contato com a engenheira/arquiteta Amanda), porém, a 

organização não deu retorno sobre a solicitação. Também é importante salientar que 

existem inúmeras tonalidades de Marfim no mercado, é impossível saber qual a 

tonalidade correta se o edital não prever referência da cor e fabricante (ver Anexo I do 

edital). Como não está especificado no edital, não existe padrão de comparação ou 

conferência. Consequentemente a empresa não apresentou inconformidade nesse 

quesito. 

- “Existência de muitas tampas plásticas de acabamento de parafusos na parte 

externa em tom e relevo diferente do tamponamento” 

Argumento: O edital não prevê sistema de furação minifix ou parafuso (ver Anexo 

I), sendo assim, foi optado pelo sistema parafuso, onde é necessário tampas plásticas para 

cobrir a saliência da ferragem. Como não está especificado no edital, não existe padrão de 

comparação ou conferência. Consequentemente a empresa não apresentou 

inconformidade nesse quesito. 

- “Os furos de encaixe para os diferentes níveis das prateleiras internas dos armários 

estão sem tampa de proteção deixando uma abertura para a alta unidade do ar em nossa 

região, comprometendo assim a durabilidade do produto” 

Argumento: Essa questão pode ser resolvida com uso de prateleiras fixas. Outra 

solução seria alteração da especificação no edital para utilização de proteção para os 

níveis de regulagem da prateleira. Como não está especificado no edital, não existe padrão 

de comparação ou conferência. Consequentemente a empresa não apresentou 

inconformidade nesse quesito. 

 

- “As partes do armário não apresentam alinhamento” 

Argumento: Pode ser corrigido facilmente com uma regulagem do montador no armário, 

provavelmente o móvel foi deslocado durante o processo de análise da amostra. 

- “Na mesa de trabalho observamos a presença de solda excessiva aparente no conjunto 

metálico da estrutura” 

Argumento: A solda “excessiva”, está de acordo com o previsto na NBR 13966, dada 

excessiva umidade da região 

- “O rodízio do gaveteiro tem acabamento simplório, deixando dúvidas quanto a sua 

durabilidade” 

Resposta: Temos registro de ligações onde a Kroll solicitou fotos do modelo padrão 

dos rodízios utilizados pelo SESC/PA (contato com a engenheira/arquiteta Amanda), 

porém, infelizmente a organização não deu retorno sobre o assunto. O edital não prevê 

um modelo ou características específicas para os rodízios (ver Anexo I). Como não está 

especificado no edital, não existe padrão de comparação ou conferência. 

Consequentemente a empresa não apresentou inconformidade nesse quesito. 
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- O porta objeto do gaveteiro não encaixa ao tamanho da gaveta. 

Resposta: Pode ser resolvido enviando uma porta objeto menor, provavelmente 

houve uma falha na expedição do acessório. 

“Quanto a cadeira, vale ressaltar que a empresa vencedora deverá apresentar laudo 

técnico em conformidade com a Norma regulamentadora NR 17 que ateste sua ergonomia.” 

Resposta: Foi enviado junto com os documentos de habilitação a comprovação da 

NR17 para as cadeiras.  

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, solicitamos que o SESC/PA reconsidere a avaliação das amostras, 
levando em consideração que a empresa está disposta a adaptar os quesitos ressaltos acima 
a fim de atender de forma satisfatória esta administração. 

Caso a comissão não acate as razões acima expandidas, pedimos que o presente seja 
submetido a apreciação de Superior em forma de RECURSO HIERÁRQUICO e que o mesmo 
seja encaminhado a direção geral do SESC/PA. 

 

Nestes termos pede deferimento. 

 

Santa Cruz do Sul, 2 de outubro de 2017.  

 

 


