PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
À
Universidade Federal De Pernambuco
Pregão eletrônico nº 20/2020.

Vector Móveis Corporativos LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rodovia SP
147 (Mogi Mirim/Itapira) nº 597, Jardim Primavera, Mogi Mirim, Estado de São Paulo, inscrita
sob CNPJ/MJ nº 14.516.006/0001-20 vem, tempestivamente, conforme permitido no § 2º, do art.
41, da Lei nº 8666/93, e na Lei 10.520/2002, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria,
solicitar pedido de esclarecimento, a fim de que seja ampliando o caráter competitivo do certame:
Com base no termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos a respeito dos
seguintes pontos:
1> Caro senhor pregoeiro, referente aos itens 14 e 15, sabendo-se que a cartilha FDE-FNDE
institui conjuntos aluno padrão, que já venderam milhares de unidades, bem como existe
portaria para tanto que exige certificação obrigatória, questiona-se se seria aceito, além do
especificado no presente TR, o CJA-06 com tampo em ABS da referida cartilha do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação? Caso negativa a resposta, por obséquio,
embasar a recusa tecnicamente.
2> Quanto aos itens 07, 08, 09, 10 e 11, questiona-se a respeito da quantidade, formato e
dimensões dos respiradores, pergunta-se os mesmos não poderiam ser retangulares,
triangulares ou oblongos ao invés de apenas quadrados, se poderiam ter dimensões maiores
o que 3 mm de lado (sendo que um dos lados do oblongo/retângulo tem mais de 25 mm de
dimensão) além de ter dimensões aproximadas de 10 mm para cada lado?
*Imagem Ilustrativa
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3> Também com relação à disposição das fileiras com tais respiradores, questiona-se se
poderia ser 03 fileiras ao invés de 04 conforme o edital, para o encosto, bem como 04
fileiras para o assento ao invés de 01, conforme especificado no edital. Também questionase se poderiam ser aceitos 04 respiradores por fileira no assento e no encosto, ao invés de
ser 06, 07 ou 08?
4> Sabendo que todas as demais características do edital serão atendidas, caso seja negativa a
resposta para tais questionamentos ora colocados, pede-se para fundamentar tecnicamente
qual a razão de especificar detalhes que, ao entender desta empresa, não trariam benefício
prático nenhum ao usuário, pois tais diferenças não implicam em discrepância de
performance para conforto térmico, físico e nem em desempenho mecânico do móvel para
diminuição da qualidade e de sua resistência e durabilidade. Ou seja, todos os aspectos
de qualidade serão mantidos mesmo com a tolerância desses pequenos pontos
MERAMENTE ESTÉTICOS para ampliação da competitividade do certame.
5> Reitera-se ainda questões de patente industrial por desenhos técnicos registrados junto ao
INPI para fabricantes e, por tal motivo, há diversos assentos e encostos injetados em
polipropileno no mercado que atenderiam sem problemas às especificações e objetivo
almejados pela UFPE, não fosse tais especificidades que direcionam a oferta de assento e
encosto apenas um determinado fabricante de componentes.
6> Abaixo colocamos imagens de cadeiras similares, de onde tais assentos e encostos seriam
extraídos para configuração da cadeira universitária que ora se apresenta.
7> A primeira imagem é da People do fabricante OMP do Brasil, exatamente o modelo que
originou o Termo de Referência em epígrafe e o único que atende a tais especificidades.
Nota-se a similaridade indubitável dos demais modelos quanto ao objetivo do produto,
conceito, materiais de construção, entre outros, divergindo no entanto, conforme já
explanado supra quanto à sua estética, a sua forma.
Certos de vossa atenção, subscrevemos cordialmente.
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