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Esclarecimento 01/06/2021 14:52:16
 
OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição de brinquedos pedagógicos/educa vos para atender as necessidades do
público da primeira etapa da Educação Básica – Creches Púbicas e Pré-escola, de crianças entre zero e 5 anos e 11 meses
de idade, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos. O qual o momento da apresentação do certificado do Inmetro? Na Proposta Na
Habilitação ou apenas na hora de assinatura do contrato?

 
Fechar



01/06/2021 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1201995&Texto=R&prgCod=949005

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1201995&Texto=R&prgCod=949005 1/1

 

 

Resposta 01/06/2021 14:52:16
 
Considerando o teor do esclarecimento, a solicitação foi encaminhada ao setor demandante, que assim se manifestou:
´Quanto ao despacho SEI id 62940698, o qual solicita esclarecimentos quanto ao "certificado do Inmetro". Esclarece-se que
conforme Termo de Referência 4 SEI id 56400557, no item 7.2 - Das Especificações do Objeto, traz que os brinquedos
pedagógicos/educativos para utilização de crianças devem ter as seguintes características: selo de garantia: indispensável o
selo de inspeção do INMETRO; bordas ou pontas: não devem ser cortantes não tóxicos: não podem ter tintas ou materiais
tóxicos e não-absorvente sob condições de uso; não inflamável: assegurar-se de que o brinquedo não pega fogo facilmente
e não provoque faísca inflamável material: com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas,
ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e resistência, com
vistas à finalidade a que se destina. feito com material que podem ser limpos. Esclarece-se também que no item 12.8. Das
Obrigações da Contratada a empresa deve, Fornecer os materiais objeto do presente Termo de Referência com observância
às referências de fabricação citadas nas especificações técnicas contidas no Anexo e dispostas em normas técnicas,
resoluções, regulamentos, portarias, protocolos, decretos e demais dispositivos legais vigentes, expedidos pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO. Sendo assim, no
que se refere ao questionamento acerca do momento da apresentação "certificado do Inmetro", cabe ressaltar que trata-se
apenas do selo do Inmetro nos brinquedos descritos no Termo de Referência e que isso deverá acontecer no momento da
entrega do produto."
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