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Esclarecimentos nº 01 e 02 

Pregão Eletrônico nº 17/2019 

 

Informamos que recebemos dois pedidos de esclarecimento via e-mail. 

Por tratarem do mesmo tema, ambos serão reproduzidos a seguir e então respondidos conjuntamente. 

 

Pedido de esclarecimento 01: 

Considerando a exigência do edital em apresentar a NBR 13962:2018, importante frisar que referida norma sofreu 

revisão em 21/06/2018 e que existem apenas dois laboratórios de terceira parte acreditados para os ensaios 

referentes a versão de 2018, ou seja, não houve tempo hábil suficiente ainda para os fabricantes de adequarem a 

versão de 2018.  Ademais, conforme decisão da Pregoeira da 24ª Procuradoria Regional do Trabalho, no 

julgamento de impugnação feita no edital do Pregão Eletrônico nº 03/2019 houve parcial procedência do pedido 

de impugnação para aceitar as NBR 13962:2006 e NBR 13962:2018, visto que a pregoeira ao entrar em contato 

com a ABNT ( Associação Brasileira de Normas Técnicas) foi informada de que os produtos certificados com a NBR 

13962:2006 poderão ser comercializados até dezembro de 2019, de modo que somente a partir de 2020 deverá 

de fato  ser apresentada a norma corrigida. Vejamos: 

"Sobre a solicitação de substituição da norma ABNT NBR 13962:2006 pela NBR 13962:2018 (versão corrigida), 

entramos em contato com o setor de certificação da ABNT – (21)3974- 2310, Sra. Marina - e fomos informados que 

os produtos certificados com a norma NBR 13962:2006 poderão ser comercializados até dezembro de 2019, sendo 

que a partir de 2020 somente valerá a norma corrigida (NBR 13962:2018)" (decisão na íntegra em anexo). 

Ante o exposto, gostaríamos de saber se poderá ser aceito relatório de ensaio para a versão da norma de 2006? 

-Esta empresa será indicada como “Empresa 01” ao longo da resposta. 

 

Pedido de esclarecimento 02: 

DOS FATOS  

Solicitamos esclarecimento quanto ao fato da alteração do item 15.2.4.3  do Anexo I – Termo de referência que 

trata a respeito da solicitação de Certificado de Conformidade da NBR 13962/2018 ou versão mais recente para os 

itens 15 a 17 do grupo 02.  

No arquivo do edital publicado anteriormente constava a solicitação de Certificado de conformidade da NBR 

13962/2006 ou versão mais recente para os itens 15 a 17 do grupo 02, aumento assim a competitividade entre os 

licitantes, no entanto no arquivo do edital republicado tal aceitação foi suprimida sem justificativas.  

Ressaltamos, no entanto que a não aceitação prejudica a competitividade haja vista que ainda são poucas as 

indústrias que já possuem a certificação conforme a norma NBR 13962/2018, levando em consideração por se 

tratar de norma recente.  

Ademais consultamos a própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) referente à aceitação de 

certificados de conformidade com a NBR 13962/2006 e fomos informados que a certificação da NBR 13962/2006 

ainda continua em vigência, tendo em vista que foi estabelecido prazo para transição e adequação da certificação 

conforme a NBR 13962/2018.  



 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 
Página 2 de 8 

 

Foi estabelecido prazo até o final de dezembro de 2019 para que os fabricantes do seguimento adequem os 

produtos e a certificação conforme a NBR 13962/2018, anexo segue cópia do e-mail que recebemos da ABNT 

contendo as informações acima. 

DOS PEDIDOS  

Diante do exposto, requer-se que seja alterada a exigência do item 15.2.4.3 do anexo I – Termo de referência, para 

que seja aceito o certificado de conformidade da NBR 13962/2006 ou versão mais recente para os itens 15 a 17 do 

grupo 02, buscando assim ampliar a concorrência entre os licitantes.  

Solicitamos também que em caso de negativa para aceitação do Certificado de conformidade conforme a NBR 

13962/2006 seja apresentado argumentos técnicos para justificar a não aceitação.  

Termos em que, Pede deferimento. 

-Esta empresa será indicada como “Empresa 02” ao longo da resposta. 

 

 

Resposta da área técnica 

 

As questionadoras desejam que o Coren-SP aceite receber produtos fabricados dentro do escopo da ABNT NBR 

13962:2006 até dezembro/2019. 

Tendo em vista que a natureza de ambos os questionamentos é essencialmente a mesma, a resposta é unificada, 

para melhor entendimento. 

Em julho/2019, quando foi lançada a primeira versão deste Edital, ocorreram questionamentos que levaram o 

Coren-SP a revisar a pertinência da aplicação das Normas Técnicas Brasileiras – NBR, resultando em correções e 

melhorias das exigências. 

Preliminarmente, deve-se observar a discricionariedade da Administração Pública, fundamento que concede 

liberdade de decisão para atos administrativos, pelo qual a Administração Pública poderá optar por uma solução, 

dentre os vários cenários viáveis e com amparo legal. Diante disso, o Coren-SP entendeu que a exigência da 

certificação ABNT NBR 13962:2018 para os itens 15 a 17, do Grupo 2, do Edital ora questionado, é a que melhor 

atenderá os objetivos de aquisição de cadeiras que proporcionem ergonomia, segurança, conforto e bem estar a 

seus colaboradores (inclusive Portadores de Necessidades Especiais – PNE), durante suas jornadas laborais, e a 

seus visitantes, enquanto aguardam atendimento e se apresentam a este Conselho para cumprir suas obrigações 

profissionais. 

A economicidade, ou vantajosidade econômica, na Administração Pública, objetiva não apenas questões de 

preços, mas a sua correlação com os benefícios oferecidos pelos produtos disponíveis no mercado. Móveis 

fabricados sob a égide de normativos de 2006, que eventualmente ainda sejam fabricados ou mantidos em 

estoque por quem os comercializa, podem até apresentar preços menores. Entretanto, quando comparados com 

móveis produzidos sob regras atualizadas em 2018, há atrativos em termos de qualidade, resistência, durabilidade 

e, principalmente, expertise em ergonomia, que os tornam mais vantajosos. 

Não há que se falar em cerceamento da competitividade com a aplicação da ABNT NBR 13962:2018, uma vez que 

a expressão “mais recente”, já denotava que, durante a vigência do Edital e sua consequente Ata de Registro de 

Preços, a Administração Pública poderia exigir a certificação através de norma mais atualizada, caso alguma 
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inovação viesse a ocorrer após a publicação do Edital. Portanto, potenciais fornecedores deveriam estar 

preparados para o atendimento dos requisitos editalícios em suas versões mais modernas. 

Em mensagem da própria certificadora, trazida à tona por uma das empresas questionadoras, a ABNT esclarece 

que prazo final de adaptação dos clientes do setor de fabricação de cadeiras de escritório, inicialmente estipulado 

para junho/2019, foi prorrogado para dezembro/2019, e que “este prazo não terá nova prorrogação, ou seja, em 

01 de Janeiro de 2020 a certificação de todos os clientes da ABNT deverá estar adequada à norma ABNT NBR 

13962:2018”. Sendo o Pregão Eletrônico nº 17/2019 iniciado em 18/09/2019, até que sem cumpram todas as 

etapas de um certame, para que se atinja o objetivo da aquisição futura, estaremos, certamente, entre outubro 

ou dezembro/2019, ou até em 2020, datas extremamente próximas ao término da prorrogação de adaptação à 

ABNT NBR 13962:2018, ou até em data posterior. Licitantes experientes devem lidar com naturalidade com os 

tempos hábeis para os acontecimentos licitatórios e os prazos legais. O Coren-SP, antevendo tais espaços 

temporais e suas necessidades de compras futuras, simplesmente adequou os requisitos editalícios. A própria 

‘Empresa 02’ ainda exemplifica uma série de organismos acreditados pelo Inmetro, preparados para a realização 

dos testes dentro dos parâmetros do normativo atual, onde se percebe que o mercado está em franco ajustamento 

ao normativo de 2018. Já a ‘Empresa 01’ menciona que há apenas dois laboratórios acreditados para a realização 

dos ensaios técnicos requeridos pela norma de 2018, destoando da lista apresentada pela ‘Empresa 02’. Para um 

normativo publicado em junho/2018, é plausível que na segunda quinzena de setembro/2019, um ano e três meses 

após o início de sua vigência, o mercado já esteja adaptado ou em fase final de adaptação para atendimento dessa 

exigência de qualidade e segurança de produtos. Há que se considerar, ainda, que muitas dessas alterações de 

normas certificadoras provêm da própria vanguarda das indústrias. 

Ainda sobre as razões expostas pela ‘Empresa 01’, quanto ao provimento parcial de impugnação, já se decorreram 

mais alguns meses desse ato administrativo e, certamente, nesse período, o cenário deve ter evoluído, tanto na 

ampliação de organismos acreditados para a realização dos testes, como na quantidade de empresas que já 

obtiveram o certificado com base no escopo inovado. Outras razões não apontadas na análise da impugnação 

podem estar envolvidas, tais como a finalidade dos móveis, a urgência na aquisição por parte daquele ente da 

Administração Pública, dentre outras possibilidades, que podem não se aplicar ao Coren-SP. 

Ademais, a Administração Pública não pode sujeitar o emprego do erário público à aquisição de produtos em vias 

de notório obsoletismo. É evidente que entre 2006 e 2018, anos das emissões das normas que são tema desta 

explanação, ocorreram inovações tecnológicas significativas, o surgimento de materiais, insumos e técnicas 

diferenciadas e melhores que as anteriores, a ponto de motivar a publicação de normativo atualizado, visando a 

produção de cadeiras com maior qualidade e melhor ergonomia. Decorreram-se 12 (doze) anos de incrementos 

na indústria moveleira de forma a proporcionar o aprimoramento de seus produtos. 

Por fim, em observância a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, a Administração Pública lança mão do 

princípio da razoabilidade, para fazer prevalecer o senso de que não há argumentos viáveis ou evidências nas 

questões levantadas, que façam o Coren-SP retroceder nas exigências normativas dos produtos que pretende 

adquirir por este Edital. 

 

São Paulo, 13 de setembro de 2019. 

 

 

Rodrigo Mognilnik 

Pregoeiro 
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Anexos dos Pedidos de Esclarecimento nº 01 e 02 

 

Anexo do Pedido de esclarecimento nº 01 

04/06/2019 comprasnet.gov.br/livre/Pregao/avisos4.asp?qaCod=910186&texto=R 

Resposta 03/06/2019 17:31:17 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO Referência: Pregão Eletrônico nº 03/2019 Procedimento de Gestão 

Administrativa nº 20.02.2400.000089/2019-36 Trata-se de resposta ao Pedido de Impugnação ao Edital interposto 

pela empresa Labor Indústria de Móveis para Escritório Eireli, ora Impugnante, referente ao Pregão Eletrônico nº 

03/2019, cujo objeto é o Registro de preços para eventuais futuras aquisições – com montagem e instalação – de 

mobiliário para atender às necessidades da Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região. Da Admissibilidade: 

Nos termos do disposto no art. 18, do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, até dois dias úteis antes da data fixada 

para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma 

eletrônica. Desse modo, observa-se que a Impugnante encaminhou sua petição, via e-mail, no dia 03/06/2019, às 

12h59 (horário de Brasília/DF), e, considerando que a abertura da sessão pública do pregão está agendada para o 

dia 06/06/2019, a presente impugnação apresenta-se tempestiva. Questionamento: A empresa questiona a 

exigência de certificação NBR 13962:2006 para os Grupos 02, 05 e 06, sendo tal certificação foi substituída pela 

ABNT NBR 13962:2018, em vigor desde 08/08/2018. Pede, ao final, que o edital seja adequado para o fim de serem 

sanadas as questões. Da manifestação do Setor Requisitante: Sobre a solicitação de substituição da norma ABNT 

NBR 13962:2006 pela NBR 13962:2018 (versão corrigida), entramos em contato com o setor de certificação da 

ABNT – (21)3974-2310, Sra. Marina - e fomos informados que os produtos certificados com a norma NBR 

13962:2006 poderão ser comercializados até dezembro de 2019, sendo que a partir de 2020 somente valerá a 

norma corrigida (NBR 13962:2018). 

Portanto, sugerimos a manutenção da norma ABNT NBR 13962:2006 exigida no Termo de Referência e a permissão 

para fornecimento de produtos com a norma corrigida, NBR 13962:2018. Desta forma, o processo de cotações não 

sofrerá alterações e, caso haja empresas que possuam a norma já corrigida (caso da requerente), estas também 

poderão participar do certame. Sobre a referência aos Lotes 2, 5 e 6 pela requerente, manteremos a exigência de 

apresentação da norma ABNT NBR 13962:2006, bem como sua versão corrigida - NBR 13962:2018 – somente para 

as cadeiras do Lote 2 - exceto o Lote 6, conforme constante no Termo de Referência. Da análise do pedido de 

impugnação: Considerando a informação obtida junto à ABNT de que os produtos certificados com a norma NBR 

13962:2006 poderão ser comercializados até dezembro de 2019, manteremos a exigência da referida Norma, bem 

como lançaremos no Comprasnet aviso a todas licitantes sobre as informações prestadas pela ABNT. Em relação à 

exigência de certificação para os Grupos 02, 05 e 06, considerando que o Setor Requisitante, após análises, decidiu 

não solicitar a apresentação da norma ABNT NBR 13962:2006 para os Grupos 05 e 06, manteremos inalterada a 

exigência em edital da referida norma apenas para o Grupo 02. Da decisão: Diante do exposto, a pregoeira decide 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação apresentada e pela manutenção do edital do Pregão Eletrônico SRP 

nº 03/2019, sem alteração da data da sessão licitatória, lançando nos Avisos do Comprasnet a informação 

repassada pela ABNT sobre as normas ABNT NBR 13962:2006 e ABNT NBR 13962:2018. PREGOEIRA 

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/avisos4.asp?qaCod=910186&texto=R     1/1 
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Anexo do Pedido de esclarecimento nº 02 

 

Email da ABNT com resposta: 
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A revisão 2018 da Norma ABNT NBR 13962 foi publicada pela ABNT em 21/06/2018, conforme 

informação extraída abaixo do catálogo on line na ABNT (www.abntcatalogo.com.br). 

 

 

 

Sabendo que os OACs precisam solicitar a revisão de suas devidas acreditações junto ao Inmetro à partir 

dessa data, os primeiros OACs a obterem acreditação para a referida revisão foram dois laboratórios, 

um de fábrica (Galileo) e outro de 3ª. Parte (Labchair – Frisokar).  

 

Esta acreditação ocorreu para o mês de Julho/2018, no caso do Galileo e no mês de Setembro/2018, no 

caso do Labchair.  

 

Os próximos OACs que se adequaram à nova revisão da Norma também foram laboratórios de ensaios, 

sendo, nesta ordem:  

 

Rhodes – laboratório de fábrica (Novembro/2018)  

Falcão Bauer e Lemco (janeiro/2019)  

http://www.abntcatalogo.com.br/
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LAPEMAC – Cavaletti (Março/2019)  

SENAI CETEMO (Aril/2019)  

 

Essa informação está disponível no website de pesquisas por Laboratórios RBLE do Inmetro, conforme 

segue link e print do acesso abaixo.  

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/ 

 

Ainda não se adequaram os laboratórios SENAI – Itatiba, ITEN, IPT e IMT. 

Quanto aos OCPs, o primeiro a se acreditar para a revisão 2018 foi a Isopoint, em 23/01/2019 (menos 

de seis meses atrás!). 

Esse cenário mostra que o processo de acreditação dos OACs (Laboratórios e OCPs) para a revisão 2018 

da Norma ABNT NBR 13962 ainda está em transição, ou seja, ainda não é um processo consolidado. O 

que é absolutamente natural, a considerar o fato de que apenas as divisões de acreditação de 

Laboratórios e de Organismos de Certificação do Inmetro estão aptas a primeiramente acreditar tais 

OACs o que por si só, no mínimo, é um processo que se delonga por meses. 

Um outro fator a considerar é o próprio período de adequação de tais OACs, em especial aos laboratórios 

de ensaio que necessitam adequar seus aparatos físicos, o que pressupõe aquisição ou adequação de 

equipamentos de ensaios, instrumentação de testes, etc. 

Além desses dois fatores narrados que contribuem sensivelmente para que a transição da Norma se 

prolongue mais do que poucos meses, há ainda o fato propriamente do tempo de ensaios que, para uma 

cadeira, utilizando todos os recursos necessários e na frequência mais rápida para aplicação dos golpes 

conforme proposto pela Norma, não seria menor do que 500 horas de ensaio para uma cadeira 

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/
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operacional padrão com braços, considerando pleno emprego do Laboratório, 24 horas por dia, 7 dias 

por semana. 

É natural que os fabricantes comecem a adequar os seus acervos de produtos certificados por famílias 

de produtos mais prioritárias do ponto de vista comercial, porém para que haja um cenário mais 

apropriado de disputa à partir da habilitação do Certificado para a Norma NBR 13962/2018, sugere-se 

um tempo de transição que ocorra, no mínimo, até o final de 2019. Neste período de transição, sugere-

se a possibilidade de aceitação de ambos certificados, atualizados para 2018 ou da revisão anterior de 

2006 pois, é fato que os fabricantes do segmento, ainda no segundo semestre de 2019, ainda terão 

dentre os seus acervos, parte das famílias adequadas para a revisão de 2018, porém parte ainda com a 

Certificação para revisão de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado no site do Coren-SP: www.coren-sp.gov.br e no portal: www.comprasgovernamentais.gov.br  

http://www.coren-sp.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

