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De : Sistema de Pregao - UFPE <pregoeiros@ufpe.br>
Assunto : 4º Pedido de esclarecimentos - Pregão eletrônico
20/2020 - Processo Administrativo n.
°23076.029096/2019-28

Qui, 04 de jun de 2020 14:28
AURÉLIO
1 anexo

Para : dplan dlog <dplan.dlog@ufpe.br>, Diretoria
<dlog@ufpe.br>
Prezados,
Boa tarde!
Segue 4º Pedido de Esclarecimento do Pregão 20/2020 enviado ontem às 17h38, porém
é intempestivo, visto que teria que ser enviado até terça-feira, dia 02/06/2020 já que a
abertura dar-se-á no dia 08/06, segunda-feira.
O edital no subitem 23.5 diz que é até 03 dias úteis antes da abertura. Se a abertura é
na segunda-feira, consideramos quarta, quinta e sexta os três dias antes, logo o prazo
máximo seria até terça-feira, dia 02/06.
Mas mesmo assim envio porque pode ter relevância.
Sem mais,
Marcos Aurélio
Pregoeiro
De: "pedro" <pedro@ncss.com.br>
Para: "pregoeiros" <pregoeiros@ufpe.br>
Enviadas: Quarta-feira, 3 de junho de 2020 15:19:51
Assunto: Pedido de esclarecimentos - Pregão eletrônico 20/2020 - Processo
Administrativo n.°23076.029096/2019-28
Ilustríssimo Senhor Doutor Pregoeiro da Diretoria de Licitações e Contratos da
Universidade Federal de Pernambuco.

Pregão eletrônico nº. 20/2020
Processo Administrativo nº. 23076.029096/2019-28

O presente pregão eletrônico fora inaugurado com o escopo da
escolha de proposta mais vantajosa para eventual aquisição de mobiliário escolar
(carteiras, cadeiras para laboratórios, quadros, etc) para atender as necessidades de 03
(três) campi da Universidade Federal de Pernambuco.
Da leitura do edital do certamente em epigrafe, mormente quando se
procede o exame do termo de referência no qual constam os produtos que serão
adquiridos pelo órgão, localizam-se questões que merecem esclarecimentos, nos termos a
seguir delineados.
Registre-se, por oportuno, que os esclarecimentos apresentados e a
impugnação apresentados encontram respaldo na legislação aplicável, bem como no item
23 do instrumento convocatório.

1. Pedidos de esclarecimentos

Os pedidos de esclarecimentos aqui manejados têm o objetivo de que
o d. Pregoeiro e a i. Equipe Técnica se manifestem expressamente a respeito de exigências
consignadas no termo de referência que faz parte do edital, isso para que tudo que fora
exigido dos licitantes seja satisfatoriamente cumprido, evitando inabilitações.

1.1 – Exigência da NR 17/MT

Neste ponto a leitura do edital faz com que seja necessário um
esclarecimento a respeito da amplitude da exigibilidade da NR 17/MT para os itens de
mobiliário que serão adquiridos pelo órgão público.

No que diz respeito à NR 17/MT entendemos ser tal legislação
aplicável a todos os itens de mobiliário, eis que estes necessitam de propriedades
ergonômicas, nos próprios termos da NR:

“17.1. Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros
que permitam a adaptação das condições de trabalho às
características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho
eficiente.”

A observância da NR 17 é obrigatória, consoante dispõe a Portaria
MTE/MPS nº 3.751 de 23/11/1990, nos seguintes termos:

“Art. 1º Fica alterada a Norma Regulamentadora nº 17 ERGONOMIA, nos termos do ANEXO constante desta Portaria.

Art. 2º Os empregadores terão 90 (noventa) dias para se adaptarem
às novas exigências introduzidas pela NR 17, contados a partir da
publicação desta Norma, ressalvado o disposto no art. 3º da presente
Portaria.”

Além disso, a Consolidação das Leis do Trabalho também preconiza
pela obrigatoriedade da aplicação da NR 17:

“Art.199 - Será obrigatória a colocação de assentos que assegurem
postura correta ao trabalhador, capazes de evitar posições
incômodas ou forçadas, sempre que a execução da tarefa exija que
trabalhe sentado.
(Redação dada pela Lei nº 6.514, de
22.12.1977)

Parágrafo único - Quando o trabalho deva ser executado de pé, os
empregados terão à sua disposição assentos para serem utilizados
nas pausas que o serviço permitir.
nº 6.514, de 22.12.1977)”

(Redação dada pela Lei

De fato, a importância da saúde ocupacional daquele que utilizará o
mobiliário adquirido é motivo de preocupação a todos, mormente dos órgãos públicos
que devem ter conduta exemplar no tratamento de seus servidores e usuários do serviço
público, tudo com vista a dar cumprimento ao direito da saúde que assiste aos
trabalhadores e à população em geral, assim como o interesse na adequada prestação do
serviço público.
Pois bem, d. Pregoeiro e i. Equipe Técnica. O termo de referência
exige a NR 17/MT dos itens 01 a 06, não consignando tal requisito dos demais itens,
mormente dos itens de 07 a 15, aos quais entendemos ser aplicável tal normativa.
Tendo em vista que os itens que serão adquiridos pelo órgão são
componentes de postos e ambientes de trabalho e ensino, integrando as condições de
trabalho dos servidores lotados em cada órgão e de aprendizagem dos alunos, cremos que
a NR – 17/MT é exigível a todos os itens do presente certame. Estou correto, senhor

pregoeiro? Caso não se entenda que seja a NR 17/MT aplicável a todos os itens, não seria
a normativa ao menos aplicáveis também aos itens de 07 a 15?

2. - AUSÊNCIA DA AEXIGÊNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA –
FSC
A leitura do instrumento convocatório também faz notar que não
fora exigido dos licitantes o certificado da cadeia de custódia para a matéria prima de
origem florestal, o que possui vital importância, mormente se tratar o presente certame de
meio para compra de diversos itens que possuem madeira como matéria prima.
Neste ponto o órgão, tendo em vista seu compromisso com um meio
ambiente sustentável e sempre permeado pela moralidade administrativa, deve exigir de
todos os participantes a certificação de que 100% da madeira utilizada é certificada.
Desta feita, vital a exigência de que se apresente o certificado de
cadeia de custódia CERFLOR ou o certificado de cadeia de custódia FSC - Forest
Stewardship Council, ou alguma certificação similar reconhecida pelos ´órgãos de oficiais de meio
ambiente.
Todo o exposto quanto a este item deve respeitar o quanto disposto
na Instrução Normativa IBAMA 112/2006, devendo haver a comprovação pelo fabricante
de moveis de que o material por ele utilizado são oriundos de florestas nativas com
projetos de manejo florestal aprovados pelo IBAMA.
Assim, d. Pregoeiro e i. Equipe Técnica. Entendemos que deva ser
exigido de todos os licitantes, para fins de habilitação no presente certame, a apresentação
do certificado de procedência da madeira (certificado de cadeia de custódia FSC ou
Cerflor), para garantir a utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros
originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento. Estou correto, sr.
Pregoeiro?
Atenciosamente,
Pedro Guedes de Souza Campanella
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