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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/0077 

OBJETO: Aquisição de mobiliário para o Parque Aquático do Centro de Atividades Sesc Ananindeua. 

ADENDO Nº II – 18/11/2021 
ESCLARECIMENTOS  

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando os questionamentos apresentados por licitantes interessados em participar do 
Pregão em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos solicitados de acordo com o 
parecer da engenharia, conforme abaixo: 
 
Esclarecimento 1: “Somos fabricantes e os móveis de aço. As normas da ABNT existentes são para 
móveis mais voltados para mesas e cadeiras. Da forma que está, a solicitação é muito abrangente. 
Poderiam informar quais conformidades/normas da ABNT desejam para os lotes 1 e 2?.”  
 
Resposta 1: A empresa deverá apresentar, para os itens 1 e 2, laudo técnico em conformidade com a 
Norma Regulamentadora - NR 18 e 24. 
 
Esclarecimento 2: “Com base no edital no item 4 do termo de referência, solicita  “Rótulo ecológico 
ABNT (Ecolabelling), certificando e rotulando o desempenho ambiental de produtos e/ou serviços 
prestados pelas licitantes”. Entretanto, no mesmo item 4 citado descreve que “objetivando 
esclarecimento de especificações e normas atendidas, poderão ser solicitados conforme produto, 
durante a análise das propostas, em ato discricionário da Comissão de Licitação”. Dito isso, solicito 
esclarecimentos quanto a exigência ou não do rotulo ecológico, pois conforme está descrito no edital 
não deixa claro quanto o cumprimento dessa exigência. Ainda sobre o rotulo ecológico, hoje as 
grandes fabricantes possuem o PE-165 - Rótulo ecológico para móveis de aço para uso em interiores. 
Feito esse explanação solicitamos a aceitação do citado rótulo PE 165.”  
 
Resposta 2: O rótulo ecológico deverá ser apresentado de acordo com a aplicação pretendida do 
produto. Portanto, para móveis de aço será admitido PE - 165. 
 
- A nova data de abertura do certame será no dia 02/12/2021, às 9 horas. 
 
 
A Pregoeira está disponível para prestar demais esclarecimentos de quaisquer dúvidas que venham a 
surgir. 
 
 

 
 
 


