UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROCESSO Nº

FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHO

23076.029096/2019-28

À Coordenação de Planejamento de Compras,
Procedeu-se conforme despacho dos DOC’s. 96 e 97 SIPAC:
1) Foram incluídas as respostas a impugnação e ao pedido de esclarecimento das duas
licitantes que se manifestaram (DOC’S. 105 e 106 SIPAC).
2) Não houve alteração textual no TR (DOC. 107 SIPAC) nem no anexo II (DOC.109 SIPAC);
3) Houve alteração no anexo I, saneando-se algumas características questionadas (mais
especificamente quanto à nomeclatura da cadeira para laboratório, bem como as
características de sua base, e referência às medidas; também quanto a flexibilização dos
respiradores da carteira escolar universitária com assento e encosto em polipropileno; e por
fim, acrescentou-se o termo “e suas alterações” para a legislação do Ibama que sofreu
alterações, ainda que as alterações não impactasse diretamente neste processo);
4) Permanecem as justificativas de alterações no modelo da AGU, elencadas no despacho
padrão desta coordenação de planejamento de compras (DOC. 11 SIPAC.).
No tocante às regras que devem constar no Edital e que não figuram no modelo de Termo de Referência
da AGU, continuam os itens abaixo a serem incluídos no edital (alterações destacada em cinza):

1. PROPOSTA
1.1.

PROPOSTA DE PREÇO contendo especificação detalhada do item ofertado, informações do
fabricante, marca, modelo e preços atualizados de acordo com o último lance ofertado
durante o pregão;

1.2.

Para todos os itens constantes nesse TR, durante a análise técnica das propostas dos
licitantes, poderão ser solicitados, caso seja necessário material ilustrativo/prospecto ou
outros documentos que possam comprovar informações acerca do material ofertado, que não
esteja suficientemente clara na proposta. Não serão aceitos materiais escritos em idioma
diverso do Português do Brasil. Além disso:

1.3.

Serão aceitos também aqueles obtidos pela Internet, desde que escritos em Português do
Brasil;

1.4.

No caso de cópias, somente serão aceitas se totalmente legíveis;

1.5.

No caso de catálogo não individual, o item ofertado deve ser facilmente identificado, de forma
a ser possível visualizar modelo/linha/família objetivamente.

1.6.

A não observação destas exigências em até 02 (dois) dias úteis, poderá acarretar em
desclassificação da proposta.

1.7.

O parecer técnico será emitido pela Divisão de Planejamento de Compras, telefone (81)
2126.7147 - E-mail: dplan.dlog@ufpe.br.

2. QUALIFICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1.1.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA expedido por pessoa (s) jurídica (s) de direito
público ou privado, que comprove ter o licitante fornecido ou estar fornecendo, a contento,
produto de mesma natureza, compatível em característica, quantidades e prazos com o
objeto desta licitação.
1.1.1. Considera-se quantitativo compatível a comprovação de fornecimento de no mínimo
10% (dez por cento) do quantitativo do item licitado. Poderá haver soma de atestados.

3. AMOSTRA
2.1.

A Universidade Federal de Pernambuco dispõe da prerrogativa de exigir dos licitantes a
apresentação de amostra do bem, a fim de verificar a sua compatibilidade com os termos do
ato convocatório e com a proposta comercial;
2.1.1.

Será solicitada amostra, dos itens de 01 à 31, das propostas classificadas.

2.1.2. As amostras quando enviadas deverão, obrigatoriamente, ser acompanhadas das
documentações exigidas em suas respectivas especificações, conforme do Anexo I do
Termo de Referência, tais como certificados e/ou relatórios e/ou laudos comprovando o
atendimento às normas técnicas exigidas (ABNT NBR); bem como cadastro do fabricante no
IBAMA comprovando regularidade ambiental (Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal conforme Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15
DE MARÇO DE 2013, e suas alterações);
2.1.3. A comprovação dos registros apresentados poderá ser checada através de consulta
aos sítios oficiais das respectivas entidades reguladoras.
2.2.

A amostra, quando solicitada, deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados a partir do pedido do pregoeiro, na Divisão de Planejamento de Compras da
PROGEST, à Av. da Arquitetura s/n – Cidade Universitária, Recife – PE. CEP: 50.740 – 550.
E-mail: dplan.dlog@ufpe.br, fone: 81 2126-7147.
2.2.1. A amostra deverá ser entregue nas mesmas condições do item a ser fornecido na
possível contratação;

2.3.

A amostra deverá conter o nome do licitante, número do pregão e número do item;

2.4.

As amostras serão analisadas por comissão designada pela UFPE, sendo classificada aquela
que atender aos requisitos deste Termo de Referência, anexos e demais normas do edital
ficando a critério dos licitantes acompanharem os trabalhos;

2.5.

As amostras, aprovadas e/ou reprovadas, deverão ser retiradas pelos licitantes em até
15 (quinze) dias corridos, contados da data da publicação do parecer pelo pregoeiro, sob
pena de lhe ser dada outra destinação, a critério da UFPE;

2.6.

Serão de inteira responsabilidade do licitante todas as despesas de entrega/devolução das
amostras;

2.7.

Expirado o prazo de entrega das amostras, não será permitido fazer ajustes ou modificações
no produto apresentado para fins de adequá-lo à especificação apresentada na proposta.

2.8.

Serão solicitadas amostras de todos os itens (salvo no caso da mesma licitante ganhar o
mesmo item da ampla concorrência e da cota exclusiva de ME e EPP, razão pela qual será
dispensada uma delas).

2.9.

A análise será feita com base nos critérios estabelecidos, para cada item, recebendo a
indicação de “Conforme - C” ou “Não conforme - NC” e será considerado aprovado o item que
receber a indicação “Conforme-C” em todos os critérios estabelecidos, de acordo com as
exigências listadas abaixo:

IBAMA - Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e
INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações) do
fabricante. Aplicável aos itens de 01 à 26.

ABNT NBR 13962 - Móveis para escritório - Cadeiras. Aplicável aos itens de 01 à 02.
NBR 14006 – Móveis escolares. Aplicável aos itens de 14 e 15.
NBR 9176 – Índice de conforto: mínimo de 2,0. Aplicável aos itens de 01 à 06, 12 e 13.
NBR 9177 – Fadiga dinâmica: 10% máximo (perda de espessura). Aplicável aos itens de 01 à 06, 12
e 13.
NBR 9178 – Característica de queima: velocidade de queima de 0 mm/min. Aplicável aos itens de 01
à 06, 12 e 13.
NBR 8094 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, de
pelo menos 240h, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0. Aplicável aos
itens de 01 à 15.
NBR 8095 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à câmara úmida
saturada, de pelo menos 300h, com grau de enferrujamento de F0. Aplicável aos itens de 01 à 15.
Norma Regulamentadora n. 17 - Portaria n. 3.214, de 8 de junho de 1978 - MTE. Certificado/parecer
de comprovação de atendimento a NR17 emitida por ergonomista. Aplicável aos itens de 01 à 06.
Material ilustrativo - Catálogos referentes aos itens cotados, acompanhados também de cartelas de
cores e revestimentos. Aplicável aos itens de 01 à 31.
Prazo de garantia de fábrica conforme especificado. Aplicável aos itens de 01 à 31.
Atendimento às especificações Anexo I. Aplicável aos itens de 01 à 31.
Recebimentos da amostra dentro do prazo. Aplicável aos itens de 01 à 31.

2.9.1. Além da checagem documental dos certificados e/ou laudos e/ou relatórios de
conformidade, será verificado a presença dos componentes de construção visualmente
identificáveis: itens de acabamento exigidos, atendimento às medidas, itens de ajustes
(altura, inclinação etc.), itens de fixação, itens assessórios (como suporte para apagador
e pincel) etc.

Tendo sido atendido o que se pediu, solicita-se dar andamento as demais fases.
Recife, 13 de maio de 2020.
Ibson Alves de Oliveira
Coordenação de Planejamento de Compras
SIAPE: 1960332
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