
Resposta ao Licitante CAPERPASS 

Processo: 392.000.173-2017 

Pregão 008/2017 – Aquisição de Material Permanente, Mesas, cadeiras de 

plástico e Tendas. 

 

Em resposta aos questionamentos referentes:  

1. “Como será procedida essa informação de certificado pelo Inmetro de 

uma mesa Plástica”? 

Resposta: 
Devido ao fato de que a Mesa Plástica não possui nenhum tipo de 
regulamentação em nenhuma esfera regulamentadora, informamos que neste 
caso específico, nenhum participante deste item deverá apresentar certificação 
de entidade que a regulamente e deverá constar apenas o que define no Item 
3.2 – da Especificação da mesa em polipropileno constante no Termo de 
Referência; retificando que o INMETRO não certifica mesas. 
 

2. “a classe da cadeira será na Classe A (uso doméstico) ou Classe B (uso 
irrestrito)”? 

 

Resposta: Será utilizada a cadeira de acordo com as especificações constantes 

no item 3.1 relativo ao Termo de Referência. 

Embora a Portaria 341, de 22 de Julho de 2014, conhecida como RTQ 

(Regulamento Técnico de Qualidade), que defini os critérios básicos para a 

aprovação do Produto perante o INMETRO no item 5.5 que diz: 

“5.5 As COM devem resistir ao peso do usuário em superfície lisa, devendo 

suportar, no mínimo, uma carga de 154 ± 1,5 kg, para as CPM de classe 

residencial, e de 182 ±1,8 kg para as CPM de classe de uso irrestrito”. 

Salientamos que as cadeiras de plástico objeto de aquisição serão para uso 

externo, para atender exclusivamente as demandas dos eventos relativos à 

Diretoria de Regularização (conforme “DA JUSTIFICATIVA” do Termo de 

Referência); isto é não se aplica a Uso Doméstico - Classe A (para 

ambientes internos, de uso doméstico, onde não há uma utilização 

constante) e nem ao Uso Irrestrito - Classe B (para qualquer tipo de 

ambiente, de uso interno e externo, onde há utilização constante), embora 

a aquisição das cadeiras de plástico deva considerar as normas gerais de 

fabricação regulamentadas pelo INMETRO. 

Vale ressaltar que a Empresa Contratante após a análise de pesquisa de 

mercado realizada, constatou que 140 Kg são considerados uma carga 

mínima que atenderá as necessidades de uso do objeto a ser adquirido, 



portanto, ficam mantidas as especificações constantes no Termo de 

Referência. 

 

 

Rogério de Sousa Gualberto 

Assessor 

 

 

 

 

 

 


