
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR 

 

Referente ao questionamento recebido até o momento tem-se a informar e esclarecer o que segue: 

QUESTIONAMENTO 01:  

 

“Referente ao item 6.1.2.1: 
6.1.2.1 Com relação ao lote de CADEIRAS (LOTE 01), deverão ser apresentados certificados de 
conformidade com a ABNT NBR 13962/2006 (referente à ergonomia e resistência) das linhas de 
produtos especificadas na PROPOSTA, com comprovação através da apresentação de 
laudos/relatórios de ensaio emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO 
 
Pergunta: Esses laudos podem ser emitidos por ergonomista membro da ABERGO Associação 
Brasileira de Ergonomia? ” 
 

RESPOSTA: Os laudos/relatórios de ensaio devem ser emitidos por laboratório acreditado pelo 
INMETRO, visto que a NBR13962 indica ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade, além 
dos parâmetros dimensionais. 
 
QUESTIONAMENTO 02:  

 

“A empresa XXXXXX, com sede na Rua XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste 

ato representada pelo (...) vem por meio desse solicitar esclarecimento quanto aos itens abaixo 

mencionados. 

Com relação a documentação específica para a licitação, item 6.1.2 (CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDADE E LAUDOS/RELATÓRIOS DE ENSAIO), lote 01 cadeiras, gostaríamos de verificar se 

o relatório de ensaio, pode ser apresentado por “família” das cadeiras ou se tem que ser individual 

por produto? 

Visto que, para os modelos que atendem por similaridade as especificações constantes no Edital, 

não possuímos Relatórios de Ensaio conforme NBR 13962 (Laudos); possuímos apenas, Certificação 

NBR 13962. 

Como a Empresa XXXXXX possui diversas Linhas de Produtos, periodicamente, as mesmas são 

ensaiadas de maneira que atendam aos requisitos da Norma. Ocorre que cada Linha é detentora de 

diversos modelos e configurações, sendo absolutamente inviável laudar individualmente cada 

produto. 

Deste modo, com frequência, a Certificadora elenca e avalia modelos de cada Linha, averiguando se 

os requisitos continuam sendo atendidos em diversas configurações do produto, fazendo assim, a 

manutenção da Certificação NBR 13962. Preferencialmente, em modelos diferentes dentre aqueles 



 
 

que formam uma família, evitando selecionar sempre o mesmo modelo para a realização de todos 

os ensaios anuais de manutenção. 

Os ensaios de componentes são realizados independente do modelo da cadeira, ou seja, os 

componentes que são comuns entre as Linhas são testados em diferentes modelos (em diversas 

Linhas de produto), por intermédio de plano de ensaios de manutenção a serem realizados, definido 

pela Certificadora SENAI/RS. 

Aproveito para orientar, que não é possível fazer tal documento: "certificado de conformidade com 

a ABNT NBR 13962/2006 (referente à ergonomia"). A Ergonomia não é avaliada pela Norma ABNT 

NBR 13962; quem pode realizar tal avaliação, e emitir Relatório Técnico ou Análise Ergonômica, são 

profissionais habilitados como Ergonomistas, Médicos do Trabalho, Engenheiros de Segurança do 

Trabalho, ou até mesmo, Laboratórios que se disponibilizem a fazer tal avaliação. Porém, a 

Ergonomia e a NBR 13962, são assuntos distintos. Que devem ser avaliados separadamente.” 

 

RESPOSTA: O certificado de conformidade é emitido para a família de produtos e este deve 
descrever o código dos produtos pertencentes à família para comprovação. Já o laudo/relatório 
de ensaio deve ser emitido para cada produto de forma individual. 
 

 

Curitiba-PR, 19 de fevereiro de 2019. 

 

Apoio à Comissão Permanente de Licitação  


