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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO 

FEDERAL – COHAB/DF - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 

REFERENTE AO 

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 008/2017 

PROCESSO: Nº 392.000.173/2017 

OBJETO: Aquisição de material permanente, mesa, cadeiras de 
plástico e tendas para uso nas estruturas de entregas de Escrituras 
Habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 
Distrito Federal – CODHAB/DF., conforme especificações e 
condições estabelecidas no Termo de Referência constante do 
Anexo I do Edital.  

 

CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 

PLÁSTICOS LTDA. - ME,  pessoa jur ídica de direito privado, 

devidamente inscr ita no CNPJ/MF sob o nº 05.211.777/0001-19,  com 

sede na Rodovia Regis Bit tencourt nº 100, km 03,  Recanto Verde,  

comarca  de Campina Grande do Sul/PR, por sua representante legal 

abaixo ident if icado,  na qual idade de interessado em part ic ipar da 

l icitação em epígrafe, vem, respeitosamente, sol icitar e prestar 

esclarecimentos sobre o edital acima referido. 

O referido Edital,  anexo I,  elenca os produtos objeto da l ic itação,  

que transcrevemos: 
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A cert if icação do INMETRO conforme Portaria 213/07 e Norma 

ABNT 14776 são ut i l izadas apenas para cadeira e poltrona modelo 

adulto, não apl icável para Mesa Plást ica Monobloco (conforme portaria 

em anexo a este documento), em contato com o INMETRO através do 

0800-285-1818, fomos informados de que a Mesa Plást ica não possui 

nenhum t ipo de regulamentação em nenhuma esfera regulamentadora.  

Neste caso nenhuma marca part ic ipante deste item não possuirá 

cert if icação de ent idade regulamentadora. Como será procedida essa 

informação de cert if icado pelo INMETRO da Mesa Plást ica? 

Diferente da Mesa Plást ica, a Cadeira Plást ica Monobloco possui 

portaria. Houve alteração da Portar ia 213/07 para Portaria 341 e 342 de 

22 de julho de 2014 do INMETRO e Norma ABNT NBR 14776:2013. 

Portaria e Norma essa que foi alterada em 22 de julho de 2014 

(portarias em anexo a este documento).  

Resumidamente a Portaria 341 de 22 de julho de 2014 é 

definida como RTQ (Regulamento Técnico da Qualidade) definindo 

os critérios básicos para a aprovação do produto perante o 

INMETRO.  

  Já a Portaria 342 de 22 de julho de 2014 é definida como RAC 

(Requisitos de Avaliação da Conformidade), onde se obtém a 

documentação para comprovar a industrialização e comercialização 

regular perante o INMETRO. 

Com esta atualização da portara há duas classif icações da 

capacidade da cadeira. A pr imeira def inição de acordo com o INMETRO 

é de Classes e se baseiam em Classe A (uso doméstico) e Classe B 

(uso geral e intensivo), mais apropr iado para locais de ut i l ização 

pública já que o uso é constante como def ine na própr ia Portaria 341/14 

na Cláusula 4:  

 

4.1 CPM de classe residencial (A)  

Cadeira para uso doméstico.  

4.2 CPM de classe de uso irrestrito (B)  

Cadeira para uso geral e intensivo. 
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Uso Doméstico (Classe A) :  para ambientes internos, de uso doméstico,  

onde não há uma ut i l ização constante.  

Uso Irrestrito (Classe B) :  para qualquer t ipo de ambiente, de uso 

interno e externo, onde há ut i l ização constante.  

   

As dimensões mínimas do assento são classif icadas nos REQUISITOS, 

conforme tabela da cláusula 5.4 da Portaria 341/14 para aprovação e 

teste feitos pelo INMETRO antes da emissão do Cert if icado:  

 

5.4 As CPM devem apresentar dimensões mínimas, conforme Tabela 1 

abaixo e Figura 2 da norma ABNT NBR 14776:2013.  

 

Tabela 1 – Dimensões mínimas das cadeiras plást icas monobloco.  

Partes de cadeiras  Dimensões (mm) 

a:  a l tura do assento 380 – 490  

b:  largura do assento de uma cadeira com braço 400 – 740 

c: largura do assento de uma cadeira sem braço 340 – 770 

 

Também é importante a observação dos critér ios para a cadeira 

cert if icada pelo INMETRO, onde abaixo do assento possui informações 

do fornecedor e todas as pert inências da qual idade da cadeira, de 

acordo com a Portar ia 341/14 cláusula 6:  

 

6 MARCAÇÕES  

As CPM devem apresentar marcação de forma visível,  gravado, em 

baixo-relevo ou alto-relevo, ou impresso em et iqueta ou “ in molde 

label l ing” com caracteres de, no mínimo, 5 mm de altura, que informe ao 

consumidor sua apl icação restr ita,  devendo ser colocada da seguinte 

forma:  

a) Identif icação do fornecedor (nome, CNPJ);  

b) Lote;  

c) Data de fabricação (mês e ano);  

d) Classe da cadeira, A residencial ou de B uso irrestr ito;  

e) Carga máxima admissível;   
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f ) Tempo de vida út i l  do produto;  

 

EM SUMA, a cadeira possuir Certificação do INMETRO conforma 

Portaria 341 e 342 de 22 de julho de 2014 com critérios de Classe B 

– uso irrestrito, por se tratar de uso geral e intensivo, possuir 

dimensões mínimas do assento, e marcação de forma visível ao 

usuário para garantia de util ização do mesmo, conforme 

informações obtidas perante o INMETRO. 

 É importante saber que as especif icações e caracter íst icas 

detalhadas do objeto l ic itado deverão atender ao disposto nos artigos 

31 e 39 inciso VIII  da Lei 8.078/90 – Código do Consumidor ,  e que 

identif ique o produto ofertado, a f im de que ao Pregoeiro possa 

facilmente constatar que as especif icações foram ou não atendidas.  

 

Art. 31. “A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem 
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em 
língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre 
outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e 
segurança dos consumidores.” 
 
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 
outras práticas abusivas: 
Inciso VIII. “colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou 
serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais 
competentes ou, se as normas específicas não existirem, pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou outra entidade 
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial – Conmetro;”  (grifo nosso) 

 

Para não restar dúvidas quanto à cert if icação, o INMETRO 

disponibi l iza no site todos os produtos testados e aprovados para as 

categorias que exigem cert if icação:  

 

http:/ /www.inmetro.gov.br/prodcert/cert if icados/busca.asp 

•  Basta informar Classe do Produto “Cadeira Plást ica Monobloco – PT 

Inmetro nº 342/2014” 

•  E em “Produto” informar qualquer marca que comercializa as cadeiras 

cert if icadas e cl icar em Buscar.  
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  Desta forma, para que haja análise dos argumentos expressos 

neste documento, para que o certame ocorra de uma forma mais justa 

ver if icando assim a descr ição dos itens alterados.  

   Diante de todas essas informações, a classe da cadeira será na 

Classe A (uso doméstico) ou Classe B (uso irrestr ito)? 

 

Nestes termos, 

Pede esclarecimento. 

 

Campina Grande do Sul,  29 de março de 2017 

 


