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Esclarecimento 24/02/2014 18:05:25

A empresa Microtécnica Ltda. apresentou os seguintes pedidos de esclarecimentos: PERGUNTA: No Anexo I, Item 11 está
sendo solicitado: 1) Luminosidade mín. 4.000 ANSI LUMENS 2) Contraste mín. 2000:1 3) Brilho: 1700 ANSI lumens ou
superior 4) Relação de contraste 4000:1 ou superior Como é possível ver nas exigências acima o edital está contraditório, já
que pede que o projetor tenha 4000 lumens e em seguida pede que tenha 1700 lumens. O mesmo acontece para o contraste,
onde é exigido que tenha 2000:1 e em seguida 4000:1. Para evitar o fracasso da disputa por falta de opções e para adequar
a especificação para o padrão de mercado, entendemos que serão aceitos projetores com: 1) Luminosidade mínima
obrigatória de 4000 lumens 2) Contraste mínimo obrigatório de 4000:1 3) Resolução nativa mínima obrigatória de 1920 x
1080 (full-HD) 4) Com zoom e foco manuais 5) Imagem projetada de 30 a 300 polegadas Nosso entendimento está correto?
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Resposta 24/02/2014 18:05:25

Inicialmente informamos que de acordo com o item 1.2 do Edital, os pedidos de esclarecimento referentes ao processo
licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
Considerando que o item 13.11 estabelece que os prazos iniciam e vencem em dias de expediente nesta Secretaria de Estado
de Segurança Pública, o pedido de esclarecimento apresentado pela Microtécnica Ltda. é intempestivo porque foi recebido no
e-mail desta Pasta às 20:04 dia 21/02/2014, fora do horário de expediente. Salientamos que a responsabilidade pela
interpretação do edital é da empresa interessada no certame, que deverá observar as especificações mínimas constantes do
Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 22/2013-SSP, para ofertar seu produto. Não cabe ao
Pregoeiro antecipar o julgamento ou a aceitação da proposta diante de situação hipotética. Acrescento que a avaliação do
pregoeiro ocorrerá de diante do caso concreto e de acordo com toda a especificação do equipamento pretendido e não apenas
baseando em alguns quesitos.
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