COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
Pregão Eletrônico nº
015/2017

OBJETO: Registro de Preços Aquisição de
microcomputadores do tipo Chromebook e estação de
recarga móvel para microcomputadores do tipo Chromebook
Questionamento – 27/12/2017
QUESTÃO TEOR DA QUESTÃO
RESPOSTA
Entendimento Correto
1
Pergunta 01 – No quesito AMOSTRA:

“c. A Administração solicitará amostra do
equipamento somente ao vencedor do certame
para testes e homologação.”
O edital não deixa claro o prazo para o envio da
amostra. Devo considerar o prazo abaixo?
O enunciado acima sugere o envio de amostras.
Ponderando que os equipamentos a serem
ofertados necessitam ter a sua configuração
baseada nas exigências constantes em cada
procedimento licitatório, e levando-se em conta a
demora no transporte destes produtos, uma vez
que na maioria dos casos, a fábrica dos
equipamentos não fica localizada no mesmo
Estado onde as amostras devem ser entregues,
entendemos que o prazo de entrega possa ser
fixado em 7 (sete) dias úteis. Nosso entendimento
está correto?
2

Pergunta 02 - No quesito da Local de Entrega?

De acordo com o edital,
Seção B

O edital não deixa claro o endereço para a entrega
dos equipamentos.

2. Local De Entrega
O A entrega será efetuada nas
unidades escolares. A
contratada fica responsável
pelo transporte e entrega dos
equipamentos. A SEC
fornecerá lista de endereços e
itens adquiridos por unidade
escolar.
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Para o Lote 01 do objeto desta licitação, é solicitado:
“4.1.18CERTIFICAÇÕES E CONFORMIDADE a.
Certificações (certificado emitido por Organismo de
Certificação reconhecido pelo INMETRO ) que o modelo
ofertado deverá possuir: ANATEL, FCC e ENERGY STAR
(Relatório de Teste ou Conformidade CERTIFICANDO
que o produto atende a norma Energy Star);”.
Entretanto, ANATEL, Energy Star e FCC já são os
certificadores credenciados para atestar questões de
telecomunicações (ANATEL no Brasil e FCC nos Estados
Unidos) e consumo de energia (Energy Star), não
existindo outros organismos certificadores que tenham
a chancela da ANATEL, FCC e Energy Star, uma vez que
tais entidades realizam a própria certificação. Desta
forma, visando adequar as especificações técnicas aos
produtos atuais do mercado, ampliando assim o rol de
participantes e promovendo a competitividade da
presente licitação, solicitamos que os certificados
apresentados sejam emitidos pela ANATEL, FCC e
Energy Star.

RESPOSTA
As certificações desde que
sejam reconhecidas pelo
INMETRO serão aceitas,
inclusive
as
proprias
ANATEL, FCC e Energy Star.

