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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022

Externa

Caixa de entrada

Fóruns

compras@eurotech.inf.br por mt.gov.br
para licitacao, compras

EDITAL Nº: 001/2021
PREGÃO ELETRÔNICONº: 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania - SETASC - CUIABÁ - MT
Att
Ilustríssimo(a) Pregoeiro(a)
A empresa EUROTECH TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.496.569/0002-06, sito à Av. Seiscentos, S/N, Quadra 1
Sala 117 - Bairro: Terminal Intermodal da Serra – Serra/ES - CEP: 29.161-399, vem através deste PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Apresentar os seguintes questionamentos referentes ao edital/processo em epígrafe:
LOTE 12 – UNID 50 R$ 1.959,97
TABLETS - AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL 75%)
TABLET CONFIGURAÇÕES MINIMAS - TELA 10 POLEGADAS; RESOLUÇÃO 1920 X 1080 OU SUPERIOR; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 9 OU SUPERIOR; CÂMERA TRASEIRA 8MP; MEMÓRIA INTERNA 32GB; M
512GB ; PROCESSADOR OCTA-CORE 1.8GHZ; CONEXÕES WI-FI,3G,4G; GPS. UNIDADE.
LOTE 13 – UNID 20 ESTIMADO R$ 1.959,97
TABLETS - COTA RESERVADA ME/EPP (25%)
TABLET CONFIGURAÇÕES MINIMAS - TELA 10 POLEGADAS; RESOLUÇÃO 1920 X 1080 OU SUPERIOR; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 9 OU SUPERIOR; CÂMERA TRASEIRA 8MP; MEMÓRIA INTERNA 32GB; M
512GB ; PROCESSADOR OCTA-CORE 1.8GHZ; CONEXÕES WI-FI,3G,4G; GPS. UNIDADE.

Questiona - se

01
A especificação média exigida pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Educação nos últimos 36 meses (2019 a 2021) foi de um tablet c
pixels (HD). O padrão do mercado, por economicidade e para total atendimento pleno da finalidade e uso do item, a especificação correta
de 1280x800 pixels ou superior", de forma a ampliar a concorrência e não restringir a participação, em atendimento ao princípio de isonom
relação de custo x benefício com responsabilidade na utilização do erário. De tal modo, uma simples consulta em todos os processos que o
Nacional para a finalidade de uso acima, em nenhum deles as especificações indicavam a resolução mínima de tela de 1920x1080p (FHD),
dispositivo que será para uso de crianças, sujeito a quebras, avarias, danos, riscos e furtos. Diante dos fatos acima, compreendemos que hou
especificações no que se refere ao tamanho da tela, sendo que o correto a ser entendido é "RESOLUÇÃO MÍNIMA DE TELA: 1280X
Pergunta:
a.

Está correto nosso entendimento?

b.

Qual motivo para se optar por algo além do que necessitam, acima do exigido em mercado e em quê se baseia esta justificativa?

c.

Em caso negativo, a Secretaria tem conhecimento que apenas 01 única marca e modelo, nesse caso o produto da Samsung, com valo

praticado, é o único modelo a atender essas especificações, ou seja, praticamente o dobro do preço adquirido por outras Secretarias Munici
pelo país?
d.

Pode rever esta exigência e de forma responsável alterar a especificação do item DE 1920x1080 - PARA resolução mínima de tela de 1280x80

que se evite impugnações, recursos e possíveis denúncias e ajuizamentos nos órgãos de fiscalização e controle, de forma a ampliar a particip

02

Pede-se: PROCESSADOR MÍNIMO: Octa Core 1,8 GHZ. O padrão do mercado, por economicidade e para total atendimento pleno d
especificação correta é de se exigir "octa core 1,6GHZ ou superior", de forma a ampliar a concorrência e não restringir a participação, em
isonomia, assegurando uma melhor relação de custo x benefício com responsabilidade na utilização do erário. De tal modo, uma simples co
ocorreram em todo o Território Nacional para a finalidade de uso acima, em nenhum deles as especificações indicavam “octa core 1,8GHZ
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Questiona-se: No intuito de se evitar impugnações e previsível recursos tempestivos, Podem alterar para “No mínimo Octa Core de 1.6 G

Atenciosamente,
Alessandro Gisto
Representante MG
Governo & Corporativo
+55 (31) 99133-2244 / 3222-5656
corporativo@eurotech.inf.br
rep.euromar@repmultilaser.com.br

www.multilaser.com.br
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