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CAXIAS DO SUL, 21 DE JUNHO DE 2017  

 

A UNIVERSIDADE DO PIAUÍ 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16.2017 

 

 

 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

 

A Empresa LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 

02.604.236/0001-62, vem respeitosamente através deste, solicitar esclarecimentos referentes 

ao edital supramencionado, onde menciona nos itens:  

 

 
O licitante devera 

apresentar Certificado 
de Conformidade com 

a NBR 13961:2010, 
emitido pela ABNT – 

Associacao Brasileira 
de Normas Tecnicas 

 
 

O licitante devera 
apresentar Certificado 
de Conformidade com 

a NBR 13966:2008, 
emitido pela ABNT – 

Associacao Brasileira 
de Normas Tecnicas 

 
 

 
A indicação de somente um certificador, a ABNT, restringe a participação sem que isso 

signifique qualquer garantia extra de qualidade. Aliás, a determinação de que somente a 

ABNT certifique o produto indica um direcionamento injustificado, e por isso, ilícito.  

 

 

As referidas exigências afiguram-se restritivas, já que o certificado de conformidade também 

pode ser emitido por outras entidades que possuem acreditação do INMETRO.  
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A exigência acima descritas comprometem a ampliação da disputa e por consequência a 

seleção da proposta mais vantajosa.  

 

A própria ABNT não possuí laboratório próprio e faz a análise justamente nos laboratório 

acreditados pelo INMETRO para comprovar que o produto está com as normas da ABNT. 

 

O pregão eletrônico foi criado visando, basicamente, aumentar a quantidade de participantes 

e baratear o processo licitatório. É um método que amplia a disputa licitatória, permitindo a 

participação de várias empresas de diversos estados, na medida em que dispensa a presença 

dos contundentes. Trata-se de uma modalidade ágil, transparente e que possibilita uma 

negociação eficaz entre os licitantes.  

 

 

Diante do exposto solicitamos esclarecimento na questão que, empresas que sejam 

certificadas por laboratórios acreditados pelo INMETRO, possam participar do 

certame. 
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