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Prezada Senhor Pregoeiro Comissão de Licitação do Serviço Social do
Comércio do Rio Grande do Norte - SESC
Serviço Social do Comércio
SESC- AR/RN
PROTOCOL O
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Ref.: EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL No 17/00038-PP
Presidente do Conselho Regional do SESC/ARIRN
Marcelo Fernandes de Queiroz

A empresa Ok Comércio e Serviços Eirelli - EPP, empresa
privada, inscrita no CNPJ sob o n° 07.765659110001-37, com endereço na
Rua Afonso Pena, 953, Tirol - Natal/RN, CEP 59.020-265 , cujo contrato
social encontra-se arquivado junto à -Junta Comercial do Estado do Rio
Grande do Norte sob o NIRE 24600036057 vem, conforme permitido no §
1°, do art. 22, da Resolução n° 1252/12, como também no Edital item 13.5 e
14.4, em tempo hábil , à presença de Vossa Senhoria a fim de:
INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO nos termos do Edital em
epigrafe:

I- DOS FATOS
Inicialmente cumpre esclarecer que a Impugnante está dentro
do prazo legal (dois dias úteis da decisão que declara o licitante vencedor),
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vindo esta a apresentar as razões de fato e de direito, para que seja revista a
decisão quanto a reprovação do catálogo apresentado.
Conforme declaração em anexo de nosso fabricante, o catálogo
apresentado demonstra as possibilidades de uso e aplicação do produto, de
fato o mesmo não contém descrição detalhada e exclusiva do item cotado,
por entender o fabricante que o item comercializado é PAINEL
ACÚSTICO, com tamanho variando a cada projeto.
Sugere o fabricante no mesmo documento o envio de uma
amostra física dentro das características do projeto SESC MOSSORÓ, afim
de esclarecer de forma clara e precisa atendimento as especificações
edilícias.

11- DO PEDIDO
Em face do exposto, requer-se seja a presente
ADMINISTRATIVO julgada procedente, com efeito para:
•
•

RECURSO

Autorizar o envia de amostra do produto;
Suspender a desclassificação da empresa OK COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI- EPP, até a análise da amostra.

Nestes Termos, roga deferimento

Natal, 31 de Maio de 2017.
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DECLARAÇAO PR ODUTO INOVA WALL SHAPES

Decl aramos para os devidos fin s que o sistem a acústico lnovawa ll Shapes tem como
catálogo uma aprese ntação insti tuc ion al onde demon stra as características técnicas e
possibilidade de uso.

Para verificação do produ to se faz necessário o envio de uma am ostra físi ca
j unta mente com o catá logo de tecidos para escolh a das cores.

A tenc iosamente
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TECELAG EM L.ADY LTDA.
Rua Ministro Nelso n Hun gria , 239- c j. 16 - Vila Tra m onta na
São Paulo SP CEP : 05690-050
w ww ladytex.com br E-mail : rev estimentos;'S:Iadyiex.com .br
lei: 11 5519- 1956
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Petrônio Rodri,2ues - OK. office & home
Assunto:
Anexos:

ENC: Re: CATÁ LOGO DETALHADO LADY
Declara ção Shapes.pdf

De: Andrea - Lady Revestimentos [ mailto:andrea@ladyfabrics.com]
Enviada em: quarta-feira, 31 de maio de 2017 15:05
Para: O. MOVELEIRO- Petrônio Rodrigues; licitacao@okltda.com .br; Johnny- Lady

Assunto: Fwd : Re: CATÁLOGO DETALHADO LADY

-

Boa tarde!
Segue em anexo a carta declaração assinada e digitalizada.

Andrea Bellon
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