
 
 

 

 
 

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A)  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2019 

 

 

A empresa 2P COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MOVEIS EIRELI, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.476.378/0001-24, estabelecida na Rua 

Jose Bonifácio Mendes, n.º 135, Bairro Jardim dos Comerciários, CEP: 31.640-005, na Belo 

Horizonte, Minas Gerais, por intermédio de seu representante legal vem, mui 

respeitosamente, á presença de Vossa Senhoria, para tempestivamente apresentar 

 

ESCLARECIMENTO REFERENTE 

 

Ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2019, pelos motivos e 

fundamentos que a seguir encontram-se aduzidos, em vários trechos citados abaixo, sobre a 

Norma NBR 13967:2011: 

 

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS, DECLARAÇÕES E HABILITAÇÃO (Página 35):  

4.3. O Licitante deverá apresentar CERTIFICADO DE MARCA DE 

CONFORMIDADE, completo, capa e anexos, cópia  autenticada  ou  original,  emitido  por  

quaisquer  Organismo  de  Certificação  de  Produto  –  OCP,  acreditado  pelo  Instituto 

Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia – INMETRO, atendendo às normas NBR 

13962:2018, para  os itens 01, 02, 03, 13, 14 e 15 norma NBR 13966:2008, para os itens 06, 07, 

08, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 23 e 24  norma NBR 13967:2011, para os itens 04, 05, 16 e 17 e 

norma 13961:2010, para os itens 09 e 21. A certificação do  bem ou da família deverá 

corresponder ao modelo/código/referência indicado pelo licitante na proposta de preços  

e no catálogo. 

 

 

 



 
 

 

 
 

ANEXO IV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS (Página 41): 

Na descrição dos itens 04, 05, 16 e 17 solicita: O  Produto  deve  estar  em  

conformidade  com  A  NR17,  do  Ministério  do  Trabalho,  e  norma  da  ABNT  NBR  

13967/2011. 

 

SEÇÃO II – DAS ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE 

PREÇOS E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS CORRELATOS (Página 3) 

6.3. Certificado de marca de conformidade (item 2, c, da Seção I da 

Parte II), em língua portuguesa, correspondente a  cada bem ofertado (marca, modelo e 

fabricante), completo (capa e anexos), emitido por Organismo de Certificação de  Produto 

– OCP acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia – INMETRO, 

que comprove o  atendimento às seguintes normas:  

a) Norma NBR 13962:2018 – para os itens 01, 02, 03, 13, 14 e 15;  

b) Norma NBR 13966:2008 - para os itens 06, 07, 08, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 

23 e 24;   

c) Norma NBR 13967:2011 - para os itens 04, 05, 16 e 17;  

d) Norma NBR 13961:2010, para os itens 09 e 21. 

 

 

                            No entando, a NBR solicitada para os itens 04, 05, 16 e 17, está incorreta, 

tendo em vista, a diferenciação das Normas NBR 13966 e NBR 13967: 

 

1° - NBR 13966 - é para mesas de escritório de uso geral autoportantes, 

que se caracterizam por ter função principal e um posto de trabalho de escritório.    

Conforme Norma ABNT NBR 13966:2008 em anexo, página 1 - item 1 

(escopo) e item 3 (termos e definições) subitem 3.1(mesa de trabalho): 

 



 
 

 

 
 

 

 

Conforme Imagem na página 3, figura 2, que demonstra uma mesa 

autoportante com colunas estruturais e pés estabilizadores. 

 

 

 

 

2°- NBR 13967 é para mobiliário cuja superfície de trabalho não seja 

autoportante, pois são estruturadas a um painel ou divisória. Os componentes básicos das 



 
 

 

 
 

estações de trabalho são: acessórios, divisórias, superfície de trabalho e suporte e 

arquivamento de material (armários). 

Conforme Norma ABNT NBR 13967:2011, em anexo, página 1 - item 3 

(termos e definições) subitem 3.1(estação de trabalho): 

 

 

 

 

Conforme Imagem na página 6, figura 5, que demonstra uma mesa não 

autoportante (estruturada através de divisória): 

 



 
 

 

 
 

 

 

Dessa forma, verifica-se que a descrição do edital não condiz com a 

norma solicitada. Pois a especificação cita superfície única em L, torre de fiação, e pés 

como estrutura de sustentação. 

Ou seja, a mesa não é estruturada por divisórias. Sendo correto para esse 

item exigir a NBR 13966 e não a 13967 (apesar da denominação inicial do item "estação de 

trabalho", que na verdade é uma mesa de trabalho em L). Nesse caso, para exigir a NBR 

13967 teria que se mudar toda a especificação no edital para esses itens. 

Assim solicitamos a revisão e retificação da norma solicitada para os itens  

04, 05, 16 e 17. 

 

Atenciosamente. 

 

Belo Horizonte/MG, 17 de Dezembro de 2019. 
 

 

 
 


