ESCLARECIMENTO Nº 1
Prezados(as),
Em atenção aos questionamentos quanto o Instrumento Convocatório Pregão
Eletrônico nº 20/2020, que tem por objeto a aquisição de televisores, projetores multimídia,
telas retráteis e gabinetes de recarga para notebooks, trazemos o seguinte esclarecimento:
Empresa: VITEC
Pergunta 1: ”Após realizar pesquisa nos “websites” dos principais fabricantes de Gabinetes de
Recarga no mercado nacional, verificamos que apenas um único fabricante (Movplan – modelos
ChargeMate) utiliza como material construtivo as chapas de alumínio composto.
Todos os demais fabricantes deste tipo de produto, entre eles: Eduinfo, TES, Cequipel, Lextron,
IPMetal, MCOM, Eletromesa, utilizam chapas e perfis de aço carbono (espessuras entre 0,90mm
e 1,20mm) como material construtivo de seus modelos, para compor as peças estruturais
(base, tampo, laterais, portas, bandejas, etc.)
Entendemos que, para garantir e preservar os princípios da isonomia e transparência do
processo licitatório, retirando requisitos que privilegiem um fabricante/modelo em detrimento
dos demais, ENTENDEMOS que também serão aceitos modelos de gabinetes de recarga que
utilizem em sua construção materiais metálicos do tipo chapa e perfis de aço carbono, sem
prejuízo para a qualidade do objeto que se deseja adquirir. Entendemos adicionalmente que os
modelos fabricados a partir de materiais metálicos conferem ainda mais resistência mecânica a
choques, deformações e desgaste, portanto com vantagens para a administração pública.
Perguntamos: Está correto nosso entendimento?”
Resposta: Conforme apresentado no item 5 do anexo II do edital, quando houver qualquer
menção a marcas, poderão ser consideradas como mera referência podendo a LICITANTE optar
por componentes de marcas similares, desde que atendam plenamente as especificações
mínimas definidas e sejam compatíveis entre todas as soluções ofertadas.
Sendo assim o entendimento quanto a aceitação de modelos de gabinetes de recarga que
utilizem em sua construção materiais metálicos do tipo chapa e perfis de aço carbono, se
atenderem as especificações contidas em edital, serão aceitas.
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