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REFERÊNCIA: PROCESSO Nº. 040 -18482/2016 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP: 058/2016 
ÓRGÃO DE ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições de MOBILIÁRIOS HOSPITALARES e de 
ESCRITÓRIO para Unidades de Saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS. 
 
ASSUNTO: RESPOSTA AOS PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO 
 

Trata-se de PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÕES referente ao Edital do 

Pregão Eletrônico n.º 58/2016, feito por empresas interessadas em participarem do certame os quais a 

Pregoeira passa a responder.  

Inicialmente, registro que os questionamentos foram apresentados de forma 

tempestiva, via e-mail, por 02 empresas nos termos da SEÇÃO XIX do instrumento convocatório. 

Após recebimento dos questionamentos por esta Pregoeira, todos de ordem 

eminentemente técnica, os mesmos foram encaminhados para análise e manifestação do órgão 

requisitante, isto é, Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS. 

I – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 

1. As interessadas apresentaram Pedidos de Esclarecimentos ao Edital sobre as 

especificações dos produtos relativos a itens do TERMO DE REFERÊNCIA do edital em epígrafe, a 

saber: 

QUESTIONAMENTO 1 

Empresa interessada em participar do certame apresenta impugnação ao edital do Pregão Eletrônico 
em epígrafe requerendo:  

1 – A exclusão da exigência contidas no item 33.4.2 e 33.4.3, por não caber ao edital 

criar situações diferenciadas onde documentação completamente estranha ao emanado do 

ordenamento jurídico pertinente as licitações e contratos administrativos, esta criando condição 

habilitatória, de forma completamente subjetiva, eivado de vício e ilegalidade.  

RESPOSTA 

Após análise do Pedido de Impugnação nos termos acima transcrito, a Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS informa: 

Quando a exigência relativa ao item 33.4.2. Licença Sanitária Estadual ou Municipal, 
compatível com o objeto licitado, emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária, dentro do prazo de 
validade (original ou cópia autenticada) em nome do licitante será mantida exceto para os grupos 09, 
10, 11, 12 13 e 14. 

Referente a exigência que trata o item 3.3.4.3. Autorização de Funcionamento (AFE) 
do fabricante e/ou distribuidor através de cópia legível da sua publicação no DOU ou cópia emitida 
eletronicamente através do sitio da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, será mantida exceto para 
os grupos 09, 10, 11, 12 13 e 14. 
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QUESTIONAMENTO 2  
Empresa interessada em participar do certame encaminha Pedido de Impugnação do 

Edital questionando os seguintes pontos: 
a) exigência de dimensões mínimas para os equipamentos; 

b) determinação das cores dos tampos das mesas, armários,arquivos, assentos e 

encostos das cadeiras, bem como as estruturas; 

c) Exigência do Certificado de Conformidade da ABNT (NBR 14776:2013, conforme 

determina a Portaria INMETRO 342/2014. 

RESPOSTA 

Em resposta ao Pedido de Impugnação de empresa interessada em participar do 

certame a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS informa que acata os questionamentos objeto da 

impugnação e procede às seguintes alterações no Edital: 

1. GRUPO 9:  
Item 24:  
Onde se lê: ESTANTE DE AÇO com as seguintes características: 

 Estante de Aço esmaltado reforçado; 
 Com 06 (seis) prateleiras fixas e reforçadas em chapa de aço n° 20; 
 Estrutura em cantoneira de chapa 14, com reforços em ¨X¨ no fundo; 
 Pintura em epóxi na cor cinza após tratamento anti- ferruginoso, totalmente reforçada; 
 Dimensões mínimas: 2,50 m x 090 cm x 050 cm. 
 Serão aceitos +/- 10% nas dimensões. 

 
Leia-se: ESTANTE DE AÇO com as seguintes características: 

 Estante de Aço esmaltado reforçado; 
 Com 06 (seis) prateleiras fixas e reforçadas em chapa de aço n° 20; 
 Estrutura em cantoneira de chapa 14, com reforços em¨X¨ no fundo; 
 Pintura em epóxi na cor cinza após tratamento anti-ferruginoso totalmente reforçado; 
 Dimensões: 2,50 m x 090 cm x 050 cm. 
 Serão aceitos +/- 10% nas dimensões. 

 
Item 25:  
Onde se lê: ARMÁRIO DE AÇO com as seguintes características: 

 Com 02 portas de abrir, 04 prateleiras internas; 
 Fechadura cilíndrica tipo Yale com 02 chaves; 
 Puxador estampado na porta; 
 Pés reguláveis com base de polietileno de alto impacto, 50mm de diâmetro. 
 Dimensões mínimas: 190 x 90 x 40 cm (alt. x larg. x prof.), na cor cinza; 
 Serão aceitos +/- 10% nas dimensões. 

 
Leia-se: ARMÁRIO DE AÇO com as seguintes características: 

 Com 02 portas de abrir, 04 prateleiras internas; 
 Fechadura cilíndrica tipo Yale com 02 chaves; 
 Puxador estampado na porta; 
 Pés reguláveis com base de polietileno de alto impacto, 50mm de diâmetro. 
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 Dimensões: 190 x 90 x 40 cm (alt. x larg. x prof.), na cor cinza. 
 Serão aceitos +/- 10% nas dimensões. 

 
2. GRUPO 10:  
Item 26:  
Onde se lê: MESA TIPO SECRETÁRIA EM MADEIRA TIPO MDF COM 02 (DUAS) GAVETAS E CHAVE com 
as seguintes características: 

 Tampo confeccionado em MDF com espessura de 18mm, revestida em fórmica, dimensões 
mínimas 1200 x 600 x 740 mm; 

 O bordo que acompanha todo o contorno do tampo  fita de PVC, na cor preta, com 02 gavetas 
com chaves para fechamento.  

 Estrutura em tudo de aço 10/10/1020 com pintura em tinta pó hibrida na cor preta. 
 Dimensões: 1200 x 600 x 740 mm (LxPxH).(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou 

para Menos); 
 Serão aceitos +/- 10% nas dimensões. 

 
Leia-se: MESA TIPO SECRETÁRIA EM MADEIRA TIPO MDF COM 02 (DUAS) GAVETAS E CHAVE com as 
seguintes características: 

 Tampo confeccionado em MDF com espessura de 18mm, revestida em fórmica, dimensões 
mínimas 1200 x 600 x 740 mm; 

 O bordo que acompanha todo o contorno do tampo  fita de PVC, na cor preta, com 02 gavetas 
com chaves para fechamento.  

 Estrutura em tudo de aço 10/10/1020 com pintura em tinta pó hibrida na cor preta. 
 Dimensões: 1200 x 600 x 740 mm (LxPxH). 
 Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos. 

 
Item 27:  
Onde se lê: ARMÁRIO ALTO FECHADO com as seguintes características: 

 Armário alto composto por tampo confeccionado em madeira MDP de 25 mm de espessura na 
cor a definir. 

 Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 
2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema 
hotmelt; 

 Parte estrutural do móvel confeccionado em madeira MDP com 18 mm de espessura na cor a 
definir, 

 Prateleiras internas com regulagem (quatro) 
 Portas em madeira MDP de 18 mm na mesma cor do tampo, puxadores de polipropileno em 

formato de alça, com fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 02 
(duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo 
copo com regulagens horizontais e verticais;  

 Base em aço galvanizado sae 1010/1020, retangular com 50x20#0,95mm, possuindo sapatas 
reguladoras de nível sextavado em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens 
de nivelamento até 15mm, cor a ser definida pelo órgão; 

 Ou similar de igual ou melhor qualidade. 
 Dimensões: 800 x 500 x 1600 mm (LxPxA); 
 Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. 
 Serão aceitos +/- 10% nas dimensões. 

 
Leia-se: ARMÁRIO ALTO FECHADO com as seguintes características: 
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 Armário alto composto por tampo confeccionado em madeira MDP de 25 mm de espessura na 
cor a definir. 

 Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 
2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema 
hotmelt; 

 Parte estrutural do móvel confeccionado em madeira MDP com 18 mm de espessura na cor a 
definir, 

 Prateleiras internas com regulagem (quatro) 
 Portas em madeira MDP de 18 mm na mesma cor do tampo, puxadores de polipropileno em 

formato de alça, com fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 02 
(duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo 
copo com regulagens horizontais e verticais;  

 Base em aço galvanizado sae 1010/1020, retangular com 50x20#0,95mm, possuindo sapatas 
reguladoras de nível sextavado em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens 
de nivelamento até 15mm, cor a ser definida pelo órgão; 

 Ou similar de igual ou melhor qualidade. 
 Dimensões: 800 x 500 x 1600 mm (LxPxA); 
 Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. 

 
Item 28:  
Onde se lê: ARMÁRIO BAIXO FECHADO com as seguintes características: 

 Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, na cor a definir; 
 Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 

2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema 
hotmelt; 

 Parte estrutural do móvel confeccionado em madeira MDP com 18 mm de espessura na cor a 
definir, 

 Prateleiras internas com regulagem 
 Portas em madeira MDP de 18 mm na mesma cor do tampo, puxadores de polipropileno em 

formato de alça, com fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 02 
(duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo 
copo com regulagens horizontais e verticais;  

 Base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular com 50x20#0,95mm, possuindo sapatas 
reguladoras de nível sextavado em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens 
de nivelamento até 15mm, cor a ser definida pelo órgão; 

 Ou similar de igual ou melhor qualidade. 
 Dimensões: 800 x 500 x 740 mm (LxPxA); 
 Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; 
 Serão aceitos +/- 10% nas dimensões. 

 
Leia-se: ARMÁRIO BAIXO FECHADO com as seguintes características: 

 Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, na cor a definir; 
 Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 

2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema 
hotmelt; 

 Parte estrutural do móvel confeccionado em madeira MDP com 18 mm de espessura na cor a 
definir, 

 Prateleiras internas com regulagem 
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 Portas em madeira MDP de 18 mm na mesma cor do tampo, puxadores de polipropileno em 
formato de alça, com fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 02 
(duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo 
copo com regulagens horizontais e verticais;  

 Base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular com 50x20#0,95mm, possuindo sapatas 
reguladoras de nível sextavado em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens 
de nivelamento até 15mm, cor a ser definida pelo órgão; 

 Ou similar de igual ou melhor qualidade. 
 Dimensões: 800 x 500 x 740 mm (LxPxA); 
 Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. 

 
Item 29: 
Onde se lê: ARQUIVO EM MELAMINICO COM 04 GAVETAS com as seguintes características: 

 Arquivo para pasta suspensa de madeira tipo MDF com 04 gavetas, revestido em melaminico 
fosco, dupla face, com acabamento em perfil de PVC nas bordas na cor cinz 

 Tampo, laterais e base em bp 18 mm e gavetas em bp 15 mm, puxadores na cor alumínio.  
 Dimensões aproximadas: 0,50 x 0,50 x 1,30 m; 
 Serão aceitos +/- 10% nas dimensões. 

 
Leia-se: ARQUIVO EM MELAMINICO COM 04 GAVETAS com as seguintes características: 

 Arquivo para pasta suspensa de madeira tipo MDF com 04 gavetas, revestido em melaminico 
fosco, dupla face, com acabamento em perfil de PVC nas bordas na cor cinz 

 Tampo, laterais e base em bp 18 mm e gavetas em bp 15 mm, puxadores na cor alumínio.  
 Dimensões: 0,50 x 0,50 x 1,30 m. 
 Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. 

 
3. GRUPO 11:  
Item 30: 
Onde se lê: CADEIRA TIPO CAIXAS com as seguintes características: 

 Estofamento do assento e encosto sem costura e com espuma injetada em poliuretano, de no 
mínimo 5 cm de espessura em perfil de PVC nas bordas, de alta resistência com densidade de 
45 Kg/m3; 

 Estrutura metálica pintada eletrostaticamente em epóxi, rodízios em nylon; 
 O encosto e assento deverão ser em espuma injetada, de poliuretano, revestida em courvin ou 

vinil, sem costuras, vincos ou ressaltos.   
 Dimensões: 

 Assento: 460 x 420 mm 

 Encosto: 400 x 370 mm. 

 Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; 

 Serão aceitos +/- 10% nas dimensões. 
 

Leia-se: CADEIRA TIPO CAIXAS com as seguintes características: 
 Estofamento do assento e encosto sem costura e com espuma injetada em poliuretano, de no 

mínimo 5 cm de espessura em perfil de PVC nas bordas, de alta resistência com densidade de 
45 Kg/m3; 

 Estrutura metálica pintada eletrostaticamente em epóxi, rodízios em nylon; 
 O encosto e assento deverão ser em espuma injetada, de poliuretano, revestida em courvin ou 

vinil, sem costuras, vincos ou ressaltos.   
 Dimensões: 
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 Assento: 460 x 420 mm 

 Encosto:400 x 370 mm. 

 Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos 

 Cor do assento e encosto: Azul marinho. 
 
Item 31: 
Onde se lê: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇO E 05 RODÍZIOS com as seguintes características: 

 Estofamento do assento e encosto sem costura e com espuma injetada em poliuretano, de no 
mínimo 5 cm de espessura em perfil de PVC nas bordas, de alta resistência com densidade de 
45 Kg/m3; 

 Estrutura metálica pintada eletrostaticamente em epóxi, rodízios em nylon; 
 O encosto e assento deverão ser em espuma injetada, de poliuretano, revestida em courvin ou 

vinil, sem costuras, vincos ou ressaltos.   
 Braço em formato "T", afixado sob o assento da cadeira, apoio em pu, botão lateral para 

regulagem de altura. 
 A regulagem de altura do assento deve ser feita através de alavanca de fácil manuseio.  
 Rodízios duplos de nylon com diâmetro mínimo de 40mm 
 Dimensões: 

 Assento: largura 51cm, profundidade 45cm;  

 Encosto: largura 44cm altura 49cm;  

 Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; 

 Serão aceitos +/- 10% nas dimensões. 
 

Leia-se: CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇO E 05 RODÍZIOS com as seguintes características: 
 Estofamento do assento e encosto sem costura e com espuma injetada em poliuretano, de no 

mínimo 5 cm de espessura em perfil de PVC nas bordas, de alta resistência com densidade de 
45 Kg/m3; 

 Estrutura metálica pintada eletrostaticamente em epóxi, rodízios em nylon; 
 O encosto e assento deverão ser em espuma injetada, de poliuretano, revestida em courvin ou 

vinil, sem costuras, vincos ou ressaltos.   
 Braço em formato "T", afixado sob o assento da cadeira, apoio em pu, botão lateral para 

regulagem de altura. 
 A regulagem de altura do assento deve ser feita através de alavanca de fácil manuseio.  
 Rodízios duplos de nylon com diâmetro mínimo de 40mm 
 Dimensões: 

 Assento: largura 51cm, profundidade 45cm;  

 Encosto: largura 44cm altura 49cm;  

 Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. 

 Cor do assento e encosto: Azul marinho 
 
Item 32: 
Onde se lê: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO com as seguintes características: 

 Estofamento do assento e encosto sem costura e com espuma injetada em poliuretano, de no 
mínimo 5 cm de espessura em perfil de PVC nas bordas, de alta resistência com densidade de 
45 Kg/m3; 

 Estrutura metálica pintada eletrostaticamente em epóxi, rodízios em nylon; 
 O encosto e assento deverão ser em espuma injetada, de poliuretano, revestida em courvin ou 

vinil, sem costuras, vincos ou ressaltos.   
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 Dimensões: 

 Assento: largura 51cm, profundidade 45cm;  

 Encosto: largura 44cm altura 49cm;  

 Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; 

 Serão aceitos +/- 10% nas dimensões. 
 
Leia-se: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO com as seguintes características: 

 Estofamento do assento e encosto sem costura e com espuma injetada em poliuretano, de no 
mínimo 5 cm de espessura em perfil de PVC nas bordas, de alta resistência com densidade de 
45 Kg/m3; 

 Estrutura metálica pintada eletrostaticamente em epóxi, rodízios em nylon; 
 O encosto e assento deverão ser em espuma injetada, de poliuretano, revestida em courvin ou 

vinil, sem costuras, vincos ou ressaltos.   
 Dimensões: 

 Assento: largura 51cm, profundidade 45cm;  

 Encosto: largura 44cm altura 49cm;  

 Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos; 

 Cor do assento e encosto: Azul marinho 
 
4. GRUPO 12: Itens 33 e 34; 
Item 33: LONGARINA EM 02 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO: 
Cor do assento e encosto: Azul marinho 
Estrutura: Acabamento em pintura eletrostática epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso 
(fosfatizado) na cor preta. 
Item 34: CADEIRA FIXA EMPILHAVEL 
Cor do assento e encosto: Azul marinho 
Estrutura: Acabamento em pintura eletrostática epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso 
(fosfatizado) na cor preta. 
 
4. GRUPO 13:  
 
Item 35:  
Onde se lê: CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO com as seguintes características: 

 Fabricada em polipropileno virgem;  
 Estrutura monobloco; 
 Sem braço; 
 Cor branca; 
 Suporta peso mínimo de 80kg;  
 Atender as normas ABNT ISSO 9001, mediante certificação do INMETRO; 
 Serão aceitos +/- 10% nas dimensões. 

 
Leia-se: CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO com as seguintes características: 

 Fabricada em polipropileno virgem;  
 Estrutura monobloco; 
 Sem braço; 
 Cor branca; 
 Suporta peso mínimo de 80kg;  
 Atender as normas ABNT ISSO 9001, mediante certificação do INMETRO. 
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 Apresentar certificado de conformidade da ABNT (NBR 14776:2013) de acordo com a 
Portaria 342/2014 do INMETRO. 

 Dimensões: 
Comprimento:  51cm; 
Largura:  43cm;  
Altura: 89cm; 

 Variação máxima de 10 nas medidas para mais ou para menos; 

 
Item 36:  
Onde se lê: MESA DE PLÁSTICO REDONDA com as seguintes características: 

 Fabricada em polipropileno virgem, resistente às intempéries e ao uso;  
 Tratada com resina anti-UV, que protege dos raios solares; 
 Cor branca;  
 Dimensões mínimas: 92CM diâmetro x 72 cm altura; 
  Atender as normas ABNT ISSO 9001, mediante certificação do INMETRO; 
 Serão aceitos +/- 10% nas dimensões. 

 
Leia-se: MESA DE PLÁSTICO REDONDA com as seguintes características: 

 Fabricada em polipropileno virgem, resistente às intempéries e ao uso;  
 Tratada com resina anti-UV, que protege dos raios solares; 
 Cor branca;  
 Dimensões mínimas: 92CM diâmetro x 72 cm altura; 
 Serão aceitos +/- 10% nas dimensões. 

 

II - DA CONCLUSÃO 

Considerando que os questionamentos suscitados e os esclarecimentos/alterações 

procedidas, não geraram alterações de valores nem modificações significativas na descrição do objeto 

relativo aos pedido de esclarecimentos/impugnação, remarcaremos para a data de 07 de março de 

2017, ás 15:00 a sessão de abertura do Pregão Eletrônico 058/2016, que se encontrava suspenso 

administrativamente no COMPRASNET. 

São Luís, 23 de fevereiro de 2017 

 

Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes 
Central Permanente de Licitação - CPL 

Pregoeira 
 


