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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO referente ao edital de 

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01: 2- DAS NORMAS 

2.1 Para a produção dos mobiliários deverão ser utilizados produtos que tenham certificação FSC, quando envolver 

madeira, e que estejam devidamente regulamentadas nos órgãos fiscalizadores. Não serão aceitos materiais não 

certificados: 

Será aceito somente o certificado fsc em nome do fabricando dos moveis? Sendo esta a única forma de o órgão 

comprador, ter condições de efetivamente comprovar, que o mobiliário adquirido foi realmente produzido com mdf 

oriundo de manejo florestal sustentável. 

 

RESPOSTA 01: Quem deverá dispor da certificação FSC é a fabricante das chapas (peças em madeira). 

 

 

PERGUNTA 02: Como será controlado que a fabricante ira utilizar chapas certificadas, existem no mercado várias 

marcas de chapas que não tem certificação fsc. Reitero a solicitação que seja retificado o edital e a solicitação do fsc 

seja em nome do fabricante do mobiliário. Existe várias empresas que possui esta certificação. Quando solicitado o 

certificado fsc em nome do fabricante dos moveis ai sim será garantido que o produto final será produzido com mdf 

certificado ou seja oriundos de reflorestamentos e manejos sustentáveis. O fato de solicitar a certificação do 

fabricante das chapas não garante que sera adquiridos as chapas daquela marca, ao contrário da certificação em 

nome do fabricante dos moveis, o qual passa por auditoria anual pelas certificadoras credenciadas junto a abnt.  

 
RESPOSTA 02: Com base na resposta acima, quem deverá dispor da certificação FSC é a fabricante das chapas. O 

edital dispõe no item 2 b) do Anexo II a exigência da obrigatoriedade em especificar as chapas, acabamentos, 

ferragens e metais que serão utilizadas, ainda, prevê no item 15 do mesmo anexo a visita técnica à empresa, bem 

como no item 16 a solicitação de amostras das chapas a serem utilizada. Além disso, todo processo, seja de 

licitação ou confecção dos móveis, são balizados no princípio da Boa Fé, e serão acompanhados pela fiscalização 

do SENAI. Havendo descumprimento de qualquer item do edital será aplicada as sanções e penalidades impostas 

no item 16 do preâmbulo do edital. 
 
 
PERGUNTA 03: 1- DOS MATERIAS A SEREM UTILIZADOS 

1.1 Deverá ser seguido rigorosamente o projeto apresentado, sendo possível a substituição de material com 

acabamento amadeirado, branco e preto (utilização de MDF com padronagem similar em substituição à fórmica). 

Para os mobiliários que estão indicados com acabamento em fórmica colorida, não será permitida substituição de 

material. Todos os materiais utilizados na produção do mobiliário devem passar por homologação da Engenharia 

do Sistema Fiep antes da produção (acabamentos, metais, ferragens, tecidos, etc.). Ainda, deverá ser 

apresentada amostras dos materiais conforme item 15 do ANEOX II. 

As cores amadeiradas entende se como coloridas?  

A fórmica frejo poderá ser substituída, tendo em vista que já esta fora de linha esta cor.   

 

RESPOSTA 03: Acabamento amadeirado não é entendido como unicolores. Poderá utilizar MDF com padronagem 

similar em substituição à fórmica para os acabamentos amadeirada, branco e preto. Quanto a fórmica frejo, havendo 

a comprovação da descontinuidade poderá ser substituída. Lembrando que haverá a necessidade de apresentação 

de amostras conforme item 16 do Anexo II do edital para validação técnica do material. 

 

 

PERGUNTA 04: Os itens descriminados armários e balcões não detalham puxador, todos serão puxador cava em 

marcenaria? 

 
RESPOSTA 04: Os puxadores serão em cava conforme representado em projeto nos cortes do mobiliário. 
 

 



 

 

 

 

ESCLARECIMENTO I 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 3.0006/2019 

 

 

 

 

2 / 2

PERGUNTA 05: A pintura em que se refere as paredes dos ambientes item 5 e 6 estão inclusos na licitação? 

 
RESPOSTA 05: Não estão inclusas. 
 

 

PERGUNTA 06: Esses móveis da licitação são continuidade de mobiliários já existente, ou são todos para um novo 

ambiente? 

 
RESPOSTA 06: Todos os móveis serão novos, não existem móveis no ambiente. 
 

 

PERGUNTA 07: Sobre o método construtivo dos moveis em que solicita preto interno e madeirado externo, será 

obrigatório ser preto interno? Ou poderá ser todo amadeirado? 

 
RESPOSTA 07: Será obrigatório ser preto interno. 
 

 

PERGUNTA 08: Sobre os acessórios dos PDF projetos como torneira, iluminação de Led, granito estão inclusos? 

 
RESPOSTA 08: Não estão inclusos, apenas marcenaria adequada para posterior instalação dos itens. 

 

Curitiba, 25 de fevereiro de 2019. 
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