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TES – Tecnologia Sistemas e Comércio Ltda., empresa estabelecida na Rodovia Anhanguera SP 

330 – km.  296 –  Distrito  Industrial  -  Cravinhos/SP,  inscrita  no CNPJ sob n.°  62.517.297/0001-14,  vem 
através da presente, solicitar esclarecimentos quanto ao Edital Pregão Presencial para Registro de Preços 
No. 2009009 – Temos de referencia: – Projetor Multimídia.

 
ITEM 16 – Das Características do Produto: 

 

 
Com referência à solicitação do peso máximo de 2,9Kg, solicitamos esclarecer se serão aceitos equipamentos que 
possuam peso de no máximo 3,2Kg. Entendemos que 300 gramas     (aprox. 10%)   a mais no peso não altera a condição de 
portabilidade do projetor. Ademais, a alteração numa característica física do projetor (peso), não traz nenhum tipo 
prejuízo ao conjunto das especificações técnicas funcionais (brilho, resolução, conectividade, recursos, etc.) ou à 
qualidade de projeção (imagem) do equipamento a ser adquirido. A aceitação de produtos com variação de peso 10% 
para cima, também permitirá a participação de um número maior de fabricantes/modelos, conferindo maior 
competitividade ao certame, com benefício direto para a administração pública.

 
Perguntamos: Está correto o nosso entendimento?

 

 
ITEM 17 – Das Características do Produto: 

 
Com referência à solicitação do peso máximo de 2,9Kg, solicitamos esclarecer se serão aceitos equipamentos que 
possuam peso de no máximo 3,2Kg. Entendemos que 300 gramas     (aprox. 10%)   a mais no peso não altera a condição de 
portabilidade do projetor. Ademais, a alteração numa característica física do projetor (peso), não traz nenhum tipo 
prejuízo ao conjunto das especificações técnicas funcionais (brilho, resolução, conectividade, recursos, etc.) ou à 
qualidade de projeção (imagem) do equipamento a ser adquirido. A aceitação de produtos com variação de peso 10% 
para cima, também permitirá a participação de um número maior de fabricantes/modelos, conferindo maior 
competitividade ao certame, com benefício direto para a administração pública.

 
Perguntamos: Está correto o nosso entendimento?

  

 
Cravinhos, 08 de Outubro de 2009.

 



 
Simone Baptista
Licitaçoes

RESPOSTAS

Prezados, bom dia.

Resposta 1:
Errado. Basta dar uma olhada nos sites dos principais fabricantes ( sony, lg, epson, benq, dell, etc. ) 
que todos possuem em sua maioria, produtos nesta faixa de peso. Mantida especificação do Edital

Resposta 2 :
A mesma da anterior.

Att

Fco. Agnaldo N. Lima
Analista Assistente de TIC - Etice 


