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Em resposta à:

“Vector Móveis Corporativos LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediada na
Rodovia SP 147 (Mogi Mirim/Itapira) no 597, Jardim Primavera, Mogi Mirim, Estado de
São Paulo, inscrita sob CNPJ/MJ no 14.516.006/0001-20 vem, tempestivamente,
conforme permitido no § 2o, do art. 41, da Lei no 8666/93, e na Lei 10.520/2002, em
tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria solicitar esclarecimentos em relação ao
pregão em epígrafe, conforme segue:[...]”

Segue:

01 - Quanto aos itens: 03 - Cadeira para Laboratório, os itens relacionados a este
04, 05 e 06:
Pergunta-se, tais itens denominados "cadeiras para laboratório", se estas seriam
cadeiras para bancadas, denominadas "cadeiras tipo Caixa", providas de Aro de Apoio
dos pés regulável, e com sapatas ao invés de rodízios.
Ou cadeiras giratórias operacionais comuns com rodízios e sem braços, que foi o
identificado conforme análise do descritivo de termo de referência.

Se forem providas de aro de apoio dos pés e sapatas, pergunto qual a altura do
assento?
Resposta:
Sim, os referidos itens equivalem a “cadeira giratória operacional alta”, ou ainda,
“cadeira tipo caixa” ou “cadeira alta tipo caixa” ou “cadeira para laboratório”
como usualmente são denominadas no mercado. Deve atender ao especificado
no anexo I do termo de referência (TR).

Portanto NÃO se referem a cadeiras giratórias operacionais com rodízios.

Não obstante ao já esclarecido acima, se fará constar no processo estas
informações saneantes: Deve possuir sapatas fixas e aro ajustável de apoio para
os pés, bem como deve atender as referências de medidas aproximadas na
especificação, inclusive sendo a altura do assento de, no mínimo, 620 mm e de,
no máximo, 880 mm, conforme o curso do pistão especificado no anexo I do
Termo de Referência (TR).

02 - Quanto aos itens: 07 - Carteira Escolar Universitária, e os itens relacionados
a este 08, 09, 10 e 11:
Pergunta-se a respeito da quantidade, formato e dimensões dos respiradores,
pergunta-se os mesmos não poderiam ser retangulares, triangulares ou oblongos ao
invés de apenas quadrados, se poderiam ter dimensões maiores o que 3 mm de lado
(sendo que um dos lados do oblongo/r etângulo tem mais de 25 mm de dimensão) além
de ter dimensões aproximadas de 10 mm para cada lado?
Também com relação à disposição das fileiras com tais respiradores, questiona-se se
poderia ser 03 fileiras ao invés de 04 conforme o edital, para o encosto, bem como 04
fileiras para o assento ao invés de 01. conforme especificado no edital. Também
questiona-se se poderiam ser aceitos 04 respiradores por fileira no assento e no
encosto, ao invés de ser 06, 07 ou 08?
Por fim, o edital determina que a distância entre os respiradores deve ser de 40 mm, o
que torna a configuração destes bem específica. Questiona-se, não poderia o
espaçamento entre os respirares ser outra medida, respeitada a sua eficácia em
realizar a perspiração?

Sabendo que todas as demais características do edital serão atendidas, caso seja
negativa a resposta para tais questionamentos ora colocados, pede-se para
fundamentar tecnicamente qual a razão de especificar detalhes que, ao entender desta
empresa, não trariam benefício prático nenhum ao usuário, pois tais diferenças não
implicam em discrepância de performance para conforto térmico, físico e nem em
desempenho mecânico do móvel para diminuição da qualidade e de sua resistência e
durabilidade.
Ou seja, todos os aspectos de qualidade serão mantidos mesmo com a tolerância
desses pequenos pontos MERAMENTE ESTÉTICOS para ampliação da
competitividade do certame.
Reitera-se ainda questões de patente industrial por desenhos técnicos registrados
junto ao INPI para fabricantes e, por tal motivo, há diversos assentos e encostos
injetados em polipropileno no mercado que atenderiam sem problemas às
especificações e objetivo almejados pela UFPE, não fosse tais especificidades que
direcionam a oferta de assento e encosto apenas um determinado fabricante de
componentes.
Abaixo colocamos imagens de cadeiras similares, de onde tais assentos e encostos
seriam extraídos para configuração da cadeira universitária que ora se apresenta.
A primeira imagem é da People do fabricante OMP do Brasil, exatamente o modelo
que originou o Termo de Referência em epígrafe e o único que atende a tais
especificidades. Nota-se a similaridade indubitável dos demais modelos quanto ao
objetivo do produto, conceito, materiais de construção, entre outros, divergindo no
entanto, conforme já explanado supra quanto à sua estética, a sua forma. Certos de
vossa atenção, subscrevemos cordialmente.
Resposta:
As especificações dos bens a serem adquiridos por esta Instituição não são
moldadas em pontos meramente estéticos e sim em projetos e contornos
ergonômicos que visam o conforto, a segurança e posições de equilíbrio
propiciando uma boa postura para os seus usuários. As especificações
adotadas foram revisadas e aprovadas por um Doutor e Mestre em Engenharia
de Produção, especialista em Ergonomia e Bacharel em Design de Produto, o
Professor Walter Franklin da UFPE, que presidiu por muitos anos a Comissão
Técnica designada para compra de mobiliário da Instituição.
No Processo nº 23076045475201299, Pregão nº 00028/2013 da UFPE
(UASG:153080), que pode ser verificado através do comprasnet, o professor

Walter Franklin respondeu questionamento idêntico sobre a dimensão dos
respiradores bem como pela adoção do modelo, conforme abaixo:
“...m) Acreditamos que o mercado possui uma ampla variedade de
mobiliário para estes fins, e a avaliação da qualidade e conformidade
está sendo e será feita dentro do que se pede a lei, sobretudo, com
as barreiras que existem do ponto de vista que não se ter normas
específicas para certos mobiliários. Com relação ao “espaçamento”
apontado por uma das impugnantes, quando no edital põe-se
“medindo aproximadamente” 10 x 10 mm (e deve-se apontar a
existência da palavra “aproximadamente”) temos como referência
Panero (1996, 7ªed.) que é uma referência para o Brasil em termos
de padrões antropométricos, para o menor percentil (1%il) tem-se
16,9 mm como largura de dedo, e para o percentil padrão (95%il) um
valor de 19,5 mm, que demonstra que para os padrões desta IFES
(que se tem como necessidade e referência) não causaria problemas
aos usuários em sua maioria quase absoluta;...”
Fica claro, que recorreu a literatura para justificar; podendo ser resumido da
seguinte forma: “as medidas dos respiradores devem ser de tal forma que, por
questões de segurança, não se possa ser transponível pelo dedo de um adulto
médio”, desta forma garantindo assim que usuários destes itens na UFPE não
corram riscos referentes a esta característica.
E continua:
“...n) Todas as especificações visam garantir um bom uso (mesmo
perante o mau uso) dos produtos a serem adquiridos no mercado, e
as especificações visam tal âmbito, além de termos nesta IFES um
padrão de mobiliário de alta qualidade e com design similar, para uma
maior “padronização” como já enfatizado anteriormente”.

Ressaltamos que os princípios da isonomia, da impessoalidade e da
competitividade, restam garantidos, tendo em vista o fato de que, no mínimo 03
(três), dentre outras possíveis licitantes, ofertam no mercado este modelo
descrito pela UFPE.
A UFPE vem há anos utilizando essas especificações e adquirindo móveis de
alta qualidade e durabilidade, sempre em consonância com as normas
regulamentadoras que se aplicam ao objeto em questão. E, conforme já

relatado, ofertadas por diversos fornecedores.
Não obstante a tudo já exposto, será flexibilizado na especificação com o termo
“ou similar” para o formato ou a medida dos respiradores, desde que seja
atendido a inflexível e indispensável característica antropométrica de segurança
já citada acima (não ser transponível pelo dedo de um adulto médio).

3 - Quanto aos itens 14 e 15, quais sejam conjunto aluno individual de Cadeira e
Mesa, questiona-se:
3.1 - Sabedores que há Portaria do Inmetro que regulamenta a Certificação
obrigatória com os requisitos da Norma ABNT NBR 14006:2008, inclusive com
relação a pontos perfurantes, arestas cortantes, partes ocas acessíveis e demais
critérios de segurança, pergunta-se se o fato de o produto ser Certificado já não seria
suficiente para atender ao critério de segurança, ficando opcional e não obrigatório o
atendimento ao critério de "parafusos invisíveis" para tal mobiliário, o que prejudicaria
a competitividade.
3.2 - Também questiona-se a exigência de respiradores para o encosto, sendo que
há um projeto aprovado pelo Ministério da Educação e FNDE largamente utilizado em
âmbito federal que não prevê tais respiradores, para que não prejudique a
competitividade do Certame, não poderia ser tal parâmetro opcional e não
obrigatório?
Resposta:
Bem como em toda a descrição, mas tratando especificamente do tipo de
fixação, não há que se falar em prejuízo à competitividade uma vez que a
especificação já é bastante ampla e flexibilizada de modo a aceitar mais de um
tipo de construção estrutural, quais sejam, fixação por meio de parafuso
invisível E/OU encaixe na estrutura e travamento por pino tampão (ou similar),
sendo estas as mais modernas e seguras presentes nos melhores produtos, e
podendo ser fornecidos por inúmeras empresas.
Quanto aos respiradores, trata-se de uma questão técnica que visa o
atendimento a demandas de conforto, antropometria e ergonomia;
aparentemente conhecido da presente licitante quando os citou na
argumentação sobre o item carteira escolar:
“Questiona-se, não poderia o espaçamento entre os respirares ser
outra medida, r espeitada a sua eficácia em realizar a perspiração??”.

Portanto, sendo conhecida a funcionalidade técnica desta característica, não é
possível dispensá-la, devendo seguir o que está exigido na especificação do
anexo I do TR e na NBR ABNT 14.006/2008.

12 de maio de 2020.
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