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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 01 

1. O anexo I menciona: 

Certificado FSC, Cadastro técnico federal-IBAMA/Certificado de regularidade do 

IBAMA/Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de 

Recursos Ambientais - CTF/APP 

NBR 8537/2015 determinação de densidade 54,3 kg/m³; NBR 8619/2015 determinação da 

resiliência 53%; NBR 8797/2015 determinação da deformação permanente à compressão a 

50% resultado 9,6%; NBR 8910/2003 determinação da resistência a compressão a 50% 

resultado 12,2(Kpa); NBR 9178/2015 determinação das características de queima resultado 0 

mm/min; NBR 9176/2003 determinação da força de indentação a 25%(N) resultado 287,6N, 

força de indentação a 40%(N) resultado 410,9N, força de indentação a 65%(N) resultado 

896,5N; NBR 9177/2015 determinação da fadiga dinâmica, a 25% perda de força de 

indentação 18,5, a 40% perda de força de indentação 20, a 65% perda de força de 

indentação 13,9; NBR 14961/2007 determinação do teor de cinzas, resultado 0,1%; NBR 

8515/2003 determinação da resistência a tração, tensão de ruptura 260(KPa), alongamento 

de ruptura 100(%); N BR 8516/2015 determinação da resistência ao rasgamento 737 (N/m). 

E as normas para tecido NBR 13384/1995 resistência ao estouro a seco, não houve estouro 

da amostra na pressão de 1000KPa(limite do equipamento); NBR 13384/1995 resistência ao 

estouro a úmido, não houve estouro da amostra na pressão de 1000KPa(limite do 

equipamento); ASTM-D2261/17 rasgo urdume 5,58 Kgf; CV % rasgo urdume 4,83%; rasgo 

trama 5,76 Kgf; CV % rasgo trama 2,02%; NBR ISO 105-C06/10 solidez da cor à lavagem, 

alteração 4-5; transferência acetato 3; transferência algodão 4-5; transferência poliamida 3; 

transferência poliéster 3-4; transferência acrílico 4-5; e pintura eletrostática NBR 8094 

relatório de ensaio de nevoa salina 1512 horas, NBR11003/009 relatório de ensaio de tintas, 

NBR 10443/08-NBR 11003/10 relatório de ensaio de tintas e vernizes, NBR 8095 relatório de 

ensaio corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada 800 horas, NBR 8096 relatório de 

ensaio exposição dióxido de enxofre 504 horas, NBR 9209/86 relatório de ensaio massa do 

revestimento de fosfatização, NBR 15454/2007 

 

Além disso, os itens 4.2 e 4.3 do Edital menciona as normas: 

 

NBR 8294 

NR 17 

NBR 13961:2010 

NBR 13966:2008 E CERTIFICADO DO INMETRO para o lote 1 

e 

NBR 13962:2018 

NBR 8094 

NR 17 

NBR 15878:2011 

NBR 9178:2015 

NBR 8537:2015 

NBR 14361:2019 E CERTIFICADO DO INMETRO para o lote 2 

 

A documentação supracitada tem por finalidade somente ilustrar as características dos itens 

ou serão solicitados todos os documentos e laudos comprobatórios? 

 

 

RESPOSTA: O documentos e laudos poderão ser solicitados no momento da 

contratação, não sendo requisitos para habilitação. 


