
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA AS UNIDADES DO 

SENAC/PR  

 

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

QUESTIONAMENTO 01:  

 

 

 



 
 

 

 
RESPOSTA: Primeiramente, o item em questão, mesa retangular de informática 90cm, possui 

quantitativo solicitado de 22 (vinte e duas) unidades.  

Informamos que serão mantidas todas as exigências relativas às certificações e laudos solicitadas 

em Edital. Estas solicitações visam garantir que o mobiliário disponibilizado aos usuários do 

SENAC/PR seja provido de segurança e conforto, assim como qualidade e durabilidade, 

minimizando o risco de acidentes e contribuindo para o bom desempenho na realização das 

atividades desenvolvidas nas Unidades. 

 
QUESTIONAMENTO 02:  

 

“Prezados! Suscitou-nos uma dúvida com relação ao pregão supracitado, com relação a qual dos 

envelopes devem ser inseridos os documentos do Termo de Referência (catálogos, certificados e 

laudos). Vejamos o que diz o edital em dois momentos distintos:  

5.1. O Envelope nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, originais 

ou fotocópias legíveis e autenticadas dos documentos a seguir relacionados, bem como os 



 
 

documentos específicos solicitados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste EDITAL, conforme 

o caso, sob pena de inabilitação. 

6.1 As licitantes deverão apresentar, juntamente com suas PROPOSTAS DE PREÇOS, cópias legíveis 

dos seguintes documentos específicos, sob pena de desclassificação: 

 

6.1.1 DEMONSTRATIVOS: catálogos, manuais, folders, encartes, prospectos ou quaisquer outros 

demonstrativos que contemplem os mobiliários ofertados, com indicação de marca, modelo e 

procedência. 

6.1.1.1 Os demonstrativos apresentados devem possibilitar a análise, interpretação e conclusão, de 

forma clara e sem maiores dificuldades, acerca do seu objeto, visando apurar se atendem ou não às 

condições exigidas. 

6.1.2 CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE E LAUDOS/RELATÓRIOS DE ENSAIO: laudos/relatórios de 

ensaio e certificados de conformidade emitidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) ou por laboratórios independentes credenciados pelo INMETRO (Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia), no intuito de garantir a segurança do usuário e a durabilidade 

dos produtos. 

Em nosso entendimento, enquanto o item 5.1 diz que os documentos do Termo de Referência 

devem estar no envelope de habilitação, no item 6.1 do Termo de Referência dá a entender que os 

mesmos devem ser entregues no envelope de proposta. 

É possível esclarecer em qual dos envelopes essa documentação deve ser inserida? ” 

 
RESPOSTA: Os demonstrativos e os certificados de conformidade e laudos/relatórios de ensaio 

devem ser apresentados no envelope nº 2 – Propostas de Preços.  

 

Curitiba-PR, 03 de maio de 2019. 

 

Apoio à Comissão Permanente de Licitação  


