ESCLARECIMENTO
Referente: PREGÃO ELETRÔNICO nº 20/0008-PG
Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos para academia de musculação da
Unidade Operacional Sesc Turismo, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos.
1 O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, entidade de
direito privado, sem fins lucrativos, através da Comissão Permanente de Licitação,
comunica aos interessados que foram apresentados pedidos de esclarecimentos do
Pregão Eletrônico em epígrafe pelas empresas TRG FITNESS e TOTAL FITNESS. E,
mediante os pedidos de esclarecimentos e considerando a necessidade de análise
técnica, a Comissão de Licitação, encaminhou-os ao técnico responsável, e após
emissão de parecer vem apresentar as considerações especificadas abaixo:
2 A empresa TRG FITNESS argumenta que para o lote 01, o subitem 6.3.2 do edital,
estabelece que deverá ser apresentado marca e modelo de todos os itens cotados,
sendo que para o lote 01 (Equipamentos de Musculação e Cardio) deverá ser
apresentado a mesma marca para todos os itens, de forma a garantir a padronização e
manutenção dos equipamentos. Porém, no item 01 do referido lote, o seu descritivo
remete a aquisição de somente 01 fabricante, eliminando assim a possibilidade de livre
concorrência. Assim, questionou se para o item 01 do lote 01 a característica simulador
de percursos volta ao mundo seria opcional já que trata-se de item exclusivo de um
único fabricante. Em resposta informamos que de acordo com o parecer técnico, a
função “Simulador de percurso volta ao mundo” faz parte de diversas linhas de
esteiras, mas todas de apenas um fabricante, assim, fica retificado a descrição do item
01 do lote 01 conforme especificado abaixo:
Onde se lê no item 01 do lote 01:
Aquisição
e
instalação
de
Esteira
profissional com módulo multifuncional lcd
colorido
com
backlight;
velocidade,
distância,
cronômetro,
monitoramento
cardíaco e calorias. Programas de
treinamento lcd: 11 programas (fatburn,
cardio,
target,
custom,
velocidade,
inclinação, distância e tempo) touch screen:
13 programas pré- definidos e 1 totalmente
customizável e simulador de percursos volta
ao mundo; sistema de amortecimento coxins
elásticos shock absorber control (opcional);
sistema de piso 3 opções: soft, optimun e
hard (opcional); sistema de inclinação
eletrônica: 0% a 15%; sistema de
emergência
botão
de
emergência;
lubrificação manual; verificação cardíaca
handgrip e receptor para cinta torácica polar
- h1, h2, h7, t31 e t34; estrutura chassi de

Leia-se:
Aquisição
e
instalação
de
Esteira
profissional com módulo multifuncional lcd
colorido
com
backlight;
velocidade,
distância,
cronômetro,
monitoramento
cardíaco e calorias. Programas de
treinamento lcd: 11 programas (fatburn,
cardio,
target,
custom,
velocidade,
inclinação, distância e tempo) touch screen:
13 programas pré- definidos e 1 totalmente
customizável; sistema de amortecimento
coxins elásticos shock absorber control
(opcional); sistema de piso 3 opções: soft,
optimun e hard (opcional); sistema de
inclinação eletrônica: 0% a 15%; sistema de
emergência
botão
de
emergência;
lubrificação manual; verificação cardíaca
handgrip e receptor para cinta torácica polar
- h1, h2, h7, t31 e t34; estrutura chassi de
aço revestido com pintura eletrostática;
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aço revestido com pintura eletrostática;
motor 3.0 hp ac peak power; velocidade 1,2
a 18 km/h; área de corrida 148 cm x 50 cm
(cxl);
alinhamento
de
lona
rolos
autocentrantes; capacidade de uso 150 kg;
dimensões aproximadas 212 cm x 86 cm x
145 cm (cxlxa); peso 161 kg; idiomas
português, inglês ou espanhol; tensão 110
ou 220 VAC.

motor 3.0 hp ac peak power; velocidade 1,2
a 18 km/h; área de corrida 148 cm x 50 cm
(cxl);
alinhamento
de
lona
rolos
autocentrantes; capacidade de uso 150 kg;
dimensões aproximadas 212 cm x 86 cm x
145 cm (cxlxa); peso 161 kg; idiomas
português, inglês ou espanhol; tensão 110
ou 220 VAC.

3 A empresa TOTAL FITNESS solicitou esclarecimento referente ao lote 01 dos
seguintes itens:
3.1 Para o item 01 informou que a fábrica não comercializava mais esteiras com a
característica/opção Touch Screen e Simulador de percurso volta ao mundo. Em
resposta informamos que de acordo com o parecer técnico, a função “Simulador de
percurso volta ao mundo” faz parte de diversas linhas de esteiras, mas todas de
apenas um fabricante, assim, fica retificado a descrição do item 01 do lote 01 conforme
especificado abaixo:
Onde se lê no item 01 do lote 01:
Aquisição
e
instalação
de
Esteira
profissional com módulo multifuncional lcd
colorido
com
backlight;
velocidade,
distância,
cronômetro,
monitoramento
cardíaco e calorias. Programas de
treinamento lcd: 11 programas (fatburn,
cardio,
target,
custom,
velocidade,
inclinação, distância e tempo) touch screen:
13 programas pré- definidos e 1 totalmente
customizável e simulador de percursos volta
ao mundo; sistema de amortecimento coxins
elásticos shock absorber control (opcional);
sistema de piso 3 opções: soft, optimun e
hard (opcional); sistema de inclinação
eletrônica: 0% a 15%; sistema de
emergência
botão
de
emergência;
lubrificação manual; verificação cardíaca
handgrip e receptor para cinta torácica polar
- h1, h2, h7, t31 e t34; estrutura chassi de
aço revestido com pintura eletrostática;
motor 3.0 hp ac peak power; velocidade 1,2
a 18 km/h; área de corrida 148 cm x 50 cm
(cxl);
alinhamento
de
lona
rolos
autocentrantes; capacidade de uso 150 kg;
dimensões aproximadas 212 cm x 86 cm x
145 cm (cxlxa); peso 161 kg; idiomas
português, inglês ou espanhol; tensão 110
ou 220 VAC.

Leia-se:
Aquisição
e
instalação
de
Esteira
profissional com módulo multifuncional lcd
colorido
com
backlight;
velocidade,
distância,
cronômetro,
monitoramento
cardíaco e calorias. Programas de
treinamento lcd: 11 programas (fatburn,
cardio,
target,
custom,
velocidade,
inclinação, distância e tempo) touch screen:
13 programas pré- definidos e 1 totalmente
customizável; sistema de amortecimento
coxins elásticos shock absorber control
(opcional); sistema de piso 3 opções: soft,
optimun e hard (opcional); sistema de
inclinação eletrônica: 0% a 15%; sistema de
emergência
botão
de
emergência;
lubrificação manual; verificação cardíaca
handgrip e receptor para cinta torácica polar
- h1, h2, h7, t31 e t34; estrutura chassi de
aço revestido com pintura eletrostática;
motor 3.0 hp ac peak power; velocidade 1,2
a 18 km/h; área de corrida 148 cm x 50 cm
(cxl);
alinhamento
de
lona
rolos
autocentrantes; capacidade de uso 150 kg;
dimensões aproximadas 212 cm x 86 cm x
145 cm (cxlxa); peso 161 kg; idiomas
português, inglês ou espanhol; tensão 110
ou 220 VAC.
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3.2 Para o item 21 informou que o fornecedor Movement não comercializa o Simulador
de Escada, equipamento este que é do fabricante Matrix, estando impossibilitado de
cotar na proposta, pois conforme observação 03 do ANEXO II, estaria apresentando
uma outra marca/fabricante descaracterizando assim, o que foi solicitado na licitação.
Em resposta informamos que de acordo com o parecer técnico, fica retificado a
descrição do item 21 do lote 01, assim como o subitem 6.3.2 do edital e o item 3 da
observação do Anexo II, conforme especificado abaixo:
Onde se lê no item 21 do lote 01:
Aquisição e instalação de Simulador de
escada com sistema de controle do suor,
software da posição dos degraus, painel
removível, sistema motriz ecb, degraus
demarcados, display em led, ventilador
pessoal integrado com 3 velocidades,
painéis laterais removíveis de fácil acesso
para manutenção wifi habilidatado para uso
com asset management system plataforma
de
fácil
acesso,
porta
usb
para
carregamento de dispositivos usb 2.0, painel
tipo de visor: visor alfanumérico em led,
informações
no
painel:
tempo
PERCORRIDO, tempo restante, tempo total
do programa, projeto antiferrugem, sistema
de unidade modular de ecb sem óleo para
desempenho livre de manutenção e
operação silenciosa, degrau de 25cm de
largura, degraus percorridos, calorias, mets,
watts, nível, frequência cardíaca, spm,
definição de linguagem na tela, níveis de
resistência: 25 programas: manual, rolling
hills, interval training, fat burn, hr, fitness test
(sub-maximal test, wfi test, cpat), constant
watts, preparado para csafe e fitlinxx,
compativel com netpulse, início rápido,
mudança de programa durante o exercício,
compatível com fitconnexion, gestão de
ativos
compatíveis,
função
pause,
profundidade de passo: 25,4cm altura do
passo: 20cm, sensores de batimento
cardiaco de contato e telemetria, manoplas
projetadas ergonomicamente, botões de
controle nas manoplas, tecnologia de
resistência ecb com roda de inércia, fonte de
alimentação: bivolt 120v/60hz ac energia,
dimensões aproximadas montada: 138 x 85
x 212 cm, peso máximo do usuário: 182 kg,
peso
montado:
158kgs,
peso
da
embalagem: 167kgs, garantia: 5 anos
estrutura, 2 anos motor e demais partes, 90
dias peças plásticas.

Leia-se:
Aquisição e instalação de Simulador de
escada. Degraus com piso antiderrapante;
Profundidade de pisada aproximada de 25
cm; Altura da pisada aproximada de 20 cm;
Monitoramento de frequência cardíaca por
handgrip e/ou telemetria; Mínimo de 8 préprogramas de exercício; Painel em LED ou
LCD; Estrutura: equipamento em aço
revestido com pintura eletrostática a pó e
carenagem em plástico polietileno; Pés
niveladores e rodas para transporte; Idioma
do equipamento: português; Tensão 220
volts; Dimensões: Comprimento máximo 165
cm X Largura máxima 85 cm X Altura
máxima 212 cm - Comprimento mínimo 143
cm X Largura mínima 84 cm X Altura mínima
210 cm Aspectos operacionais: Estrutura
robusta, proporcionando estabilidade e
segurança, independente do biótipo do
usuário; Feedback de tela com informações
como: Relógio, Tempo Decorrido, Tempo
Restante, Duração Total do Programa, Total
de Passos, Andares Escalados, Calorias,
Nível, SPM, Frequência Cardíaca, METs,
Watts, Perfil do Exercício; Marca /Modelo
Referência: Life Fitness / Powermill Climber
Matrix / Climbmill C5x Equivalente, ou
similar ou de melhor qualidade.
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Onde se lê no Edital:
6.3.2 Deverá apresentar a marca e modelo
de todos os itens cotados, sendo que para o
lote 01 (Equipamentos de Musculação e
Cardio) deverá ser apresentado mesma
marca para todos os itens, de forma a
garantir a padronização e manutenção dos
equipamentos.

Leia-se:
6.3.2 Deverá apresentar a marca e modelo
de todos os itens cotados, sendo que para o
lote 01 (Equipamentos de Musculação e
Cardio) deverá ser apresentado mesma
marca para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 de forma a
garantir a padronização e manutenção dos
equipamentos.

Onde se lê na observação do Anexo II:
3 - Deverá apresentar a marca e modelo de
todos os itens cotados, sendo que para os
itens do lote 01 deverá ser apresentada a
mesma marca, de forma a garantir a
padronização
e
manutenção
dos
equipamentos.

Leia-se:
3- Deverá apresentar a marca e modelo de
todos os itens cotados, sendo que para os
itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 25, 26 e 27 do lote 01 deverá ser
apresentada a mesma marca, de forma a
garantir a padronização e manutenção dos
equipamentos.

3.3 Para os itens 25, 26 e 27 informou que o fornecedor Movement não comercializa
estes equipamentos, sendo feito um copia/cola das descrições de outros equipamentos,
e cotando modelo/marca de outro fornecedor, estaria descaracterizando o que foi
solicitado na licitação. Em resposta informamos que de acordo com o parecer técnico,
existem várias marcas que apresentam as especificações descritas no edital, a citar
TRG FITNESS - KONNEN FITNESS, LIFE FITNESS, RIGUETTO, entre outras. Logo, a
empresa participante poderá buscar outras opções no mercado.
4 Assim, considerando que as retificações influencia diretamente nas condições de
participação no certame, informamos que a nova data de abertura para o limite
acolhimento de propostas, abertura das propostas e data e hora da disputa foram
prorrogadas, conforme especificado abaixo:
 LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 14h (catorze) horas do
dia 05 de janeiro de 2021.
 ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14h (catorze) horas do dia 05 de janeiro de
2021.
 DATA E A HORA DA DISPUTA: Às 14h (catorze) horas do dia 07 de janeiro de
2021.

São Luís-MA, 18 de dezembro de 2020.

Analis Oliveira Teixeira
Pregoeira e Presidente da CPL, em exercício.
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