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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 009/2017
ESCLARECIMENTO 001/2017

Trata-se  de  resposta  a  pedido  de  esclarecimentos  enviado  pela  empresa  MARELLI
FLORIANÓPOLIS, representado pelo Sr. Adriano R Scheuer (adriano@marellifloripa.com.br),
relativamente ao pregão eletrônico 009/2017 de aquisição de móveis prontos.

A resposta ao pedido de esclarecimento foi subsidiada pela empresa contratada para esta
finalidade. Temos a expor o que segue:

Questionamento  01 –  Na  especificação  técnica  encontramos  formas  especificas  que  são
características de fabricação decorrentes de um designer para diferenciação de produto, o que
demonstra de forma clara que a especificação é de um único fabricante, não necessariamente
trazendo ao móvel  funcionalidade e  sim tratando especificamente  da forma.  Como se sabe,
forma é um atributo de desenho e não de função, com base nesta consideração, apresentaremos
nossos produtos com nossas características de forma, porem respeitando todas as funções e
medidas  necessárias  para  a  boa  execução  do  layout  e  seu  uso,  podemos  seguir  com  esta
orientação? 
Resposta:   A especificação  técnica  reflete  requisitos  técnicos  estipulados  que  atendam  as
necessidades deste CRF, bem como possam ser atendidos por diversos fabricantes e marcas,
conforme pesquisa de mercado realizado previamente. Diante disto, será admitido produtos que
atendam aos requisitos técnicos estipulados, especialmente como: medidas, espessuras e matéria-
prima.

Questionamento 02 – No item 3, Gaveteiro, temos em linha gaveteiro com largura de 360mm
que  pela  variação  atenderia  o  edital,  porem  o  certificado  não  foi  atualizado,  podemos
apresentar a certificação do produto para 400mm de largura?
Resposta:  O edital exige gaveteiro de 320mm, cuja medida foi estipulada para otimização e
melhor layout dos produtos. É admitido variação de até 10%. A certificação poderá ser com
medida diversa, desde que compatível com o modelo proposto.

Questionamento 03 –  No item 12 a medida de largura do armário é de 1600mm, em nosso
processo usamos dois módulos de 800mm que conferem a medida solicitada no edital, desta
forma atendendo a medida do layout, nossa certificação é para os módulos de 800mm, podemos
apresentar o certificado com estas medidas?
Resposta: Sim,  a certificação poderá ser com medida diversa,  desde que compatível  com o
modelo proposto.

Questionamento 04 –  No anexo I , termo de referência, no item 2.1 exigências técnicas e de
sustentabilidade; A) pede-se certificação FSC em nome do fabricante sendo FSC 100%, temos a
considerar que os produtos certificados pelo FSC podem ser "FSC 100%" ou "FSC Misto". A
certificação  "FSC  100%"  indica  que  toda  a  madeira  utilizada  na  fabricação  do  produto
certificado possui certificação FSC desde o plantio da madeira. Já a certificação "FSC Misto"
ocorre  quando  um  produto  é  fabricado  a  partir  de  materiais  que  misturam madeiras  com
certificação FSC e com controle FSC. 
No caso do "FSC Misto", até a madeira que não é certificada pelo FSC deve ser controlada,
evitando o uso de madeira colhida ilegalmente; madeira colhida de áreas onde houve violação
dos direitos civis e tradicionais; madeira colhida de florestas com alto valor de conservação
e/ou ameaçadas pelas atividades de manejo florestal; madeira colhida de florestas naturais que
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estão sendo convertidas para plantações e outros usos não-florestais e madeira de florestas
geneticamente modificadas (OGM).  Perceba que mesmo quando a certificação é mista existe
um controle  rigoroso  sobre todo o  processo de  fabricação,  como recebemos  matéria  prima
(MDP e MDF)   de plantas fabris que provavelmente tem suas florestas muito antigas,  estas
provavelmente não tiveram seu plantio certificado, porem cumprem na integra as exigências
estabelecidas pela certificadora para que o produto contribua para o desenvolvimento social e
econômico das comunidades florestais bem como o manejo correto das florestas.
Desta forma solicitamos que seja aceito o FSC Misto em nome do Fabricante do Mobiliário. 
Resposta:  Deverá apresentar Certificado FSC 100%, comprovando que toda madeira natural
utilizada seja de origem controlado, socialmente justo e economicamente viável.

Questionamento 05 –  Pede-se para apresentar  com base na norma ASTM3363 que é  uma
norma  internacional  resultado  maior que  6H,  temos  laudo  de  ensaio  com  base  em  uma
normativa nacional na ABNT14535/08 que trata dos mesmos requisitos, ou seja, Resistencia do
filme  e  Resistencia  do  filme  a  dureza  do  lápis,  porem  nesta  normativa  a  nota  máxima
apresentada na escala é 6H,resultado de nosso teste, podemos apresentar esta laudo com este
resultado para atender este item do edital, já que a normativa é nacional? 
Resposta: Será aceito norma nacional, desde que atenda aos requisitos mínimos estipulados no
edital.

Questionamento 06 –   Certificado de conformidade da norma NBR ABNT 13966   –  emitido
pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou Organismos de Certificação de Produtos
com acreditação no INMETRO. Esta normativa e refere a mesas, desta forma a normativa deve
ser apresentada para os itens 1, 5,6,8,9,10,14 exceto para os Itens 2,11.
Resposta: Sim, correto entendimento.

Questionamento 07 –    Certificado de conformidade da norma NBR ABNT 13961  –  emitido
pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou Organismos de Certificação de Produtos
com acreditação no INMETRO. Esta normativa é referente a armários e gaveteiros desta forma
deve ser apresentada para os itens 3,4,7,12,13. 
  R: Sim, correto entendimento.

Isto posto, dê ciência ao peticionante do conteúdo deste expediente, com a publicação do
mesmo  no  sistema  do  Comprasnet  vinculado  ao  pregão  eletrônico  009/2017,  bem  como
publicação no site do CRF/SC e continuidade dos trâmites relativos ao procedimento licitatório.

Florianópolis/SC, 29 de Agosto de 2017

Farm. Manoel Agostinho Vieira Filho
Assessoria de Planejamento

Ciente em 29/08/2017

Farm. Hortência Sallet M Tierling
Florianópolis/SC


