
Questionamentos sobre o item 3 do pregão eletrônico 26/2022. As respostas são necessárias
para o setor demandante avaliar corretamente as características do produto.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O ITEM 3

À empresa NOVA ND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DIDATICOS LTDA

1 - No sítio eletrônico da empresa Tecquipment, na seção relativa ao sistema VDAS e-
lab, existem diferentes tipos de licença. É importante o esclarecimento por parte da
empresa se a licença do sistema VDAS e-lab fornecida no item 3 é uma licença
ilimitada, que não expira e assim não existirá a necessidade de renovação, como
indicado no edital. A proposta é aquisição de itens permanentes e não temporários.

2 - A descrição técnica do item no Termo de Referência requisita que o sistema
permita o ajuste das pás (pich) pelo software. Não ficou claro nas especificações do
produto se o ajuste é manual, através de controle na bancada, por software ou
através de todos os meios. Gostaríamos que a empresa respondesse essa questão,
visto que as especificações detalhadas no termo de referência exigem a possibilidade
de ajuste do ângulo das pás por meio de software.

3 - O edital requisita que o sistema permita a aquisição de dados e geração de
gráficos em tempo real. Não é possível verificar na documentação apresentada se o
equipamento tem essa função. É necessário o esclarecimento e preferencialmente o
envio de um vídeo com a aquisição de dados e geração de gráficos em tempo real do
sistema para que a dúvida seja esclarecida.

4 - Durante o processo a empresa NOVA ND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS E DIDATICOS LTDA entrou com o pedido de impugnação do processo de
licitação. O argumento era que as características exigidas para o item 3 se referiam a
um único equipamento disponível no mercado. Especificamente foi mencionada a
exigência de uma plataforma E-learning em conjunto com o sistema. Na
argumentação para impugnação a empresa expressou claramente que não poderia
atender essa exigência. Apesar do fato citado, a empresa disputou o certame e
ofereceu o menor preço e na documentação mostrou que vai oferecer um modelo de
um sistema E-learning. Pesquisamos no site do Fabricante do produto e nos manuais
técnicos e não há referência a qualquer sistema similar atrelado ao produto em
questão. Gostaríamos do esclarecimento da empresa se a plataforma E-learning
descrita na documentação enviada é uma plataforma existente, se é um projeto do
fabricante do produto ou algo similar. Para total esclarecimento do funcionamento
do sistema é imprescindível o envio de fotos da plataforma em uso, de vídeos
exemplo de alguma aula existente na plataforma para completa compreensão do
funcionamento desta plataforma E-learning que NOVA ND COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DIDATICOS LTDA deseja fornecer.

Aguardamos os esclarecimentos destes pontos que não ficaram claros para que o processo
tenha continuidade. Ressaltamos que é importante que as respostas sejam objetivas e
anexadas da documentação solicitada e/ou vídeos sugeridos. Os questionamentos têm por
objetivo esclarecer a compatibilidade do sistema ofertado com as características descritas no
Termo de Referência, que atendem a necessidade do plano pedagógico do curso para o qual
o equipamento se destina.


