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Assunto: ENC: Re: >> COCEL - Convite 016/2019 <<
De Gerência de Educação <gerenciadeeducacao@sesipa.org.br>

Para:
coceli@sesipa.org.br <coceli@sesipa.org.br>, LICITACAO
<licitacao@sesipa.org.br>

Cc:
Felinto Silva Maues Filho <felintosilva@sesipa.org.br>, Gerson
Neto <gperesneto@fiepa.org.br>

Data 30/07/2019 16:14

Neilton,
Para conhecimento  da manifestação interna .

Atenciosamente

De: Gerson Neto <gperesneto@fiepa.org.br>
Enviado: terça-feira, 30 de julho de 2019 15:16
Para: Gerência de Educação <gerenciadeeducacao@sesipa.org.br>
Assunto: RE: Re: >> COCEL - Convite 016/2019 <<
 
Prezada Gerente, 

Não vemos razões jurídicas suficientes para re�rar a exigência da NBR 14.006 ou ainda acrescentar a NBR
NM 300.

O SESI/DR/PA quer adquirir mesas e cadeiras para atender ao seu alunado, logo, nada mais preciso do que
exigir dos fornecedores desse bem da vida o cer�ficado NBR 14.006, que estabelece os requisitos mínimos
para mesas e cadeiras. 

O fato de constar CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL como descrição do código NBR 14.006 não configura,
salvo melhor juízo, erro de "enquadramento", tendo em vista que as cadeiras poderão - e serão - u�lizadas
individualmente, devendo, portanto, adequar-se à NBR. 

Por fim, não nos parece "mais adequado" alterar a exigência da NBR 14.006 pela NBR NM 300, que trata da
SEGURANÇA DE BRINQUEDOS, salvo se o obje�vo do SESI seja adquirir brinquedos, o que não corresponde,
a priori, à realidade dos fatos nem à descrição do objeto. 

Pela leitura das especificações, o SESI NÃO quer adquirir brinquedos, mas sim mesas e cadeiras de acordo
com as normas técnicas e específicas. 

Atenciosamente. 

Gerson Peres Neto / Advogado 
gperesneto@fiepa.org.br / (91) 99215-1212

https://www.htmlsig.com/signatures/001BB5N7P
mailto:gperesneto@gmail.com
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Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará - FIEPA 
(91) 4009-4936 
Tv. Quintino Bocaiúva, 1588, 7º andar, Serviço Jurídico - SEJUR
http://www.fiepa.org.br 

De: Gerência de Educação <gerenciadeeducacao@sesipa.org.br>
Enviado: terça-feira, 30 de julho de 2019 09:55
Para: Gerson Neto <gperesneto@fiepa.org.br>
Cc: Felinto Silva Maues Filho <felintosilva@sesipa.org.br>
Assunto: ENC: Re: >> COCEL - Convite 016/2019 <<
 
Segue o e-mail que está com vc

De: COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br>
Enviado: sexta-feira, 26 de julho de 2019 10:56
Para: Felinto Silva Maues Filho <felintosilva@sesipa.org.br>
Cc: Márcia Arguelles Pantoja <marciaarguelles@sesipa.org.br>
Assunto: Fwd: Re: >> COCEL - Convite 016/2019 <<
 
Prezados, bom dia.

Segue abaixo e-mail com questionamento técnico a respeito do Convite n° 016.2019.
Aguardamos posicionamento.

---
Atenciosamente,
 
COCELI - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA
Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980
E-mail: licitacao@sesipa.org.br

-------- Mensagem original --------
Assunto::Re: >> COCEL - Convite 016/2019 <<

Data:26/07/2019 09:19
De:Samuel Passanine <plaxmetal.pa@gmail.com>

Para::COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br>

Bom dia
 
Cumpre  esclarecer alguns pontos fundamentais para boa compreensão ao
que se refere aos laudos de conformidade técnica NBR 14.006/2008 para
mobiliário escolar, onde estabelece requisitos mínimos, EXCLUSIVAMENTE
PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL ( MESA E CADEIRA).
 
É conhecida a dificuldade de os órgãos públicos elaborarem termo de
referencia e exigências de qualidade de produtos dos quais não possuem

http://www.fiepa.org.br/
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conhecimento técnico, porém a falta de conhecimento não pode impor
condições as quais o mobiliário não atende na sua devida conformidade.
 
Cabe salientar que o conjunto escolar infantil composto de 06 mesas e 06
cadeiras não é compatível com a NBR 14.006/2008
 
Desta forma, o melhor a ser exigido é que se use o CERTIFICADO DO
INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade com  a NM -
300, onde a mesma estabelece requisitos obrigatórios para brinquedos (
este conjunto em especial pode ser classificado neste seguimento)
 
Importante incluir o CERTIFICADO DO INMETRO atestando a resistência ao
impacto IZOD,da resina plastica no ABS do tampo. sendo que a
resistência ao impacto , média de no minimo 80 J/M.
 
Não se pode perder de vista é que uma das finalidades básicas da licitação é
de selecionar a  proposta mais vantajosa para a administração, e esta
vantagem se dá através da adequação necessária as questões
técnicas exigidos pelo INMETRO.
 
Desde já agradeço a atenção e aguardo retorno breve sobre a questão
mencionada
 

 

 
Em qua, 24 de jul de 2019 às 14:19, COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br> escreveu:

Prezados boa tarde:

Empresa: PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS 
CNPJ: 91.404.251/0001-97
E-mail: plaxmetal.pa@gmail.com 
Fone: (91) 3257-2185/98330-4909
Segue anexo, conforme solicitado o edital do Convite 016.2019, cujo objeto é:
Aquisição de Mobiliário, Conjunto Escolar Infantil (mesa com cadeira) para compor as Salas de aula
das Escolas SESI, conforme este Edital e seu Anexo I.
Abertura dia 05/08/2019, às 10:00 horas.
Favor Confirmar Recebimento.
Ficaremos a disposição para esclarecimentos;
-- 
Atenciosamente,
 
COCEL - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA
Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980
E-mail: licitacao@sesipa.org.br

 
-- 
Atenciosamente.
 
Samuel Almeida
Representante
Móveis Escolares – Pará/Amapá
Email: plaxmetal.pa@gmail.com
Curta nossa página no Facebook: @passanine
(91) 3257-2185 
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(91) 98330-4909 - Tim

 
 
  
 

 
 


