Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
São Paulo, 23 de setembro de 2016.

REF.: Pregão Eletrônico Federal nº 97/2016 – REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de
material permanente.

Prezados(as) senhores(as).
Em atendimento à consulta formulada por empresa interessada em participar da licitação em
epígrafe, seguem abaixo os devidos esclarecimentos:
PERGUNTA:
Conforme escrito:

“Tendo tomado conhecimento dos termos do Edital do Pregão em referência vimos, pelo
presente, pedir esclarecimentos sobre as características dos produtos a serem licitados
constantes no Pregão Eletrônico: 97/2016.
Nossos produtos não têm as mesmas características técnicas indicadas no referido
documento. Porém atende as exigências na NR-17
A Espectro é uma indústria de produtos ergonômicos desenvolvidos de conformidade com a
NR 17, e todos os produtos de sua linha se enquadram nas finalidades dos produtos objeto do
referido Pregão.
Os produtos da Espectro possuem diferencial extremamente importante: estão totalmente
enquadrados nos Projetos de Aquisições Sustentáveis do Governo Federal como a A3P
(Decreto nº 7.746, de 05/06/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/93 e institui a
Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública) e a Política Nacional
de Resíduos Sólidos – PNRS - (Lei nº 12.305/2010), programas esses fomentados pelo
Governo através de ações das Secretárias de Meio Ambiente. Tais características foram
contempladas com a emissão de Cartas de Exclusividade pelos órgãos competentes, já
utilizadas por alguns órgãos públicos em aquisições diretas, o que facilitou o cumprimento das
metas previstas nas normas supracitadas. As emissões de tais Cartas de Exclusividade
comprovam a preocupação e o respeito da Espectro para com o desenvolvimento, produção, e
pós-produção de produtos ergonômicos sustentáveis.
Apoio de Pé – Modelo – AP4RM STANDART
• Características:
• Base Superior
Estrutura de aço circular com 6 mm de diâmetro em toda sua extremidade, e reforços verticais
do mesmo material nos pontos de posicionamento dos pés.
Chapas de aço com 1,5 mm de espessura com tapete em EVA de alta densidade e extrema
resistência, antiderrapante, com 6 mm de espessura.
•Barra Estabilizadora
02 (duas) barras transversais com 04 (quatro) regulagens de inclinação, em aço chato maciço
de 40 mm que proporciona grande estabilidade da base superior em qualquer regulagem
escolhida pelo usuário.
• Inclinação
Suporte da regulagem de inclinação em aço circular com 6mm de diâmetro.
• Base Inferior
Aparelho produzido em ferro tubular de 30 x 30 mm com 04 dispositivos antiderrapantes
(pezinhos) emborrachados.

• Dispositivo Regulador de Altura
Regulagem em até 20mm.
• Cuidados: Proteger o equipamento contra quedas.
• Dimensões: 300 x 400 x 70 mm (fechado)
• Indicação:
Para Empresas onde há grande rotatividade de pessoas e tenha necessidade de um
equipamento com maior resistência.
• Garantia: 12 meses. Não nos responsabilizamos por defeitos causados pelo mau uso do
equipamento, sendo este de responsabilidade do usuário.
Por todo o exposto e tendo em vista que as características técnicas de nossos produtos acima
especificadas, não estão enquadradas no descritivo dos produtos constantes no Pregão
Eletrônico: 97/2016, porém atende plenamente a finalidade de uso constante no edital; tem a
presente a finalidade de solicitar de V. Sas. esclarecimentos sobre a possibilidade de
participação de nossa Empresa no certame com os referidos produtos de nossa linha.”
RESPOSTA:
O certame é regido pelas regras dispostas na Lei nº 8.666/83. Conforme determina o art. 48,
inciso I, o comando legal impõe a desclassificação das propostas que não atendam às
exigências do ato convocatório da licitação.
Assim, em razão das características técnicas do produto informado não se enquadrarem no
descritivo do edital, como propriamente mencionado pela consulente, a oferta do produto
resultará na desclassificação da proposta.
Atenciosamente,
Vânia Cristina Guarnieri
Pregoeira - TRE/SP

