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São Bernardo do Campo, 15 de Setembro de 2021 

 

Ao 

Município de Taquari  

Estado do Rio Grande do Sul 

 

Sr. Pregoeiro e ou Depto. De Licitações 

Ref. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2021 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

A Hércules Equipamentos de Proteção Ltda., estabelecida na Av. Robert Kennedy, nº 675 – Jd. Calux 

– São Bernardo do Campo/SP, inscrita nº CNPJ sob o nº 60.042.686/0001-05, fabricante na linha de 

vestimentas de combate à incêndio (EPI), vem mui respeitosamente, através desta IMPUGNAR o edital de 

Pregão Eletrônico pelos motivos que seguem: 

 

 

O edital no item 08 – Conjunto de Aproximação de Combate a Incêndio CITA :  

 

O Layout do conjunto, assim como o peso das camadas devem seguir os padrões de conformidade da 

norma europeia, visando um conjunto que atenda ao excelente conforto proporcionado pela norma EN 469 e 

a resistência térmica e mecânica dos produtos utilizados pela rigorosa norma NFPA 1971; Deverá possuir e 

apresentar certif icação NFPA 1971 edição 2018 para comprovação da especificação do tecido (primeira 

camada); Deverá possuir e apresentar certif icação NFPA 1971 edição 2018 para comprovação da 

especificação do tecido (Barreira de umidade); Deverá possuir e apresentar certificação NFPA 1971 edição 

2018 para comprovação da especificação do tecido (Barreira Térmica); Deverá possuir e apresentar 

certif icação NFPA 1971 edição 2018 para comprovação da especificação do tecido dos reforços dos joelhos e 

cotovelos. 

 

A exigência de Layout em conformidade da Norma Européia EN 469 e resistência térmica e mecânica conforme 

norma NFPA 1971 nos causa certa estranhesa uma vez que DEVE ser solicitado CONJUNTO EN 469/2005 

ou CONJUNTO NFPA. 

 

O edital pede certificado NFPA da primeira/segunda e terceira camada dos conjuntos e também dos 

reforços dos joelhos e cotovelos e norma europeia das camadas.  

 

Como entregar um produto que foi ensaiado conforme conforto da norma EN 469/2005 onde as 

barreiras térmicas reforços e todos os componentes são ensaiados e certificados conforme NFPA? 

 

Ora ou os conjuntos devem ser ensaiados conforme EN/2005 ou conforme NPFA. 



   

 

  
 

         

 

Não temos como entregar um conjunto com 2 certificações diferentes.  

 

Sendo assim, gostariamos de pedir que a exigência das certificações fossem verificadas para que o 

vencedor ou entregue um conjunto conforme EN ou conforme NFPA.  

 

Nestes Termos aguardamos a resposta dessa renomada Instiuição para que possamos partic ipar do 

referido certame. 

 

P. Deferimento 
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