Re: RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E NOVA DATA DE ABERTURA:
PROCESSO Nº 21/0015-PG
Licitacao Metdata <licitacao@metdata.com.br>
Ter, 25/01/2022 18:15
Para: Comissão Permanente de Licitação
<cpl@ma.sesc.com.br>; Licitacoes
<licitacoes@metdata.com.br>

Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde.
Observei a resposta com relação ao item de projetor porém, acredito que houve um equívoco na mesma. O edital
solicita potência de 240w porém, solicitamos que sejam aceitos projetores com potência de 200w. Na resposta foi
informado que aceitaria Potência da fonte de luz igual ou superior a 240 W, quando o correto acredito que deveria ser
“Potência da fonte de luz igual ou superior a 200 W, devido a descontinuidade do modelo de referência que possuía
potência de 240w.
Por favor, pedimos a gentileza em repassar a informação a área técnica pois acreditamos que foi um equívoco manter
igual ou superior a 240 w quando deveria ser igual ou superior a 200w.
Desde já agradecemos.
Exigência atual
PROJETOR DE VIDEO 4000 LUMENSSistema de projeção DLP/ ResoluçãoXGA(1024 x 768), suporte para resolução
VGA(640 x 480) para WUXGA_RB (1920 x 1200),Brilho (Ansi Lúmens) 4,000 Lumens / modelode referência - Benq
mx611 ou Similar/Relação de contraste (fofo) 20,000:1/ Cor dodisplay 30 bits (1,07 bilhões de cores)/Relação de
aspecto nativa: nativo 4:3 (5relações de aspecto selecionáveis)/ Fonte deluz: lâmpada / Potência da fonte de luz: 240
W/ Vida útil da fonte de luz: normal 4.000 h.econômico 10.000 h, smarteco 8.000 h,lampsave 15.000
Versão com alteração
PROJETOR DE VIDEO 4000 LUMENSSistema de projeção DLP/ ResoluçãoXGA(1024 x 768), suporte para resolução
VGA(640 x 480) para WUXGA_RB (1920 x 1200),Brilho (Ansi Lúmens) 4,000 Lumens / modelode referência - Benq
mx611 ou Similar/Relação de contraste (fofo) 20,000:1/ Cor dodisplay 30 bits (1,07 bilhões de cores)/Relação de
aspecto nativa: nativo 4:3 (5relações de aspecto selecionáveis)/ Fonte deluz: lâmpada / Potência da fonte de luz igual
ou superior a 240 W / Vida útil da fonte deluz: normal 4.000 h. econômico 10.000 h, smarteco 8.000 h, lampsave
15.000 h.

Versão que deveria considerar 200w.
PROJETOR DE VIDEO 4000 LUMENSSistema de projeção DLP/ ResoluçãoXGA(1024 x 768), suporte para resolução
VGA(640 x 480) para WUXGA_RB (1920 x 1200),Brilho (Ansi Lúmens) 4,000 Lumens / modelode referência - Benq
mx611 ou Similar/Relação de contraste (fofo) 20,000:1/ Cor dodisplay 30 bits (1,07 bilhões de cores)/Relação de
aspecto nativa: nativo 4:3 (5relações de aspecto selecionáveis)/ Fonte deluz: lâmpada / Potência da fonte de luz igual
ou superior a 200 W / Vida útil da fonte deluz: normal 4.000 h. econômico 10.000 h, smarteco 8.000 h, lampsave
15.000 h.

Equipe de Licitações Metdata
licitacao@metdata.com.br
+55 (11)2894-1104 / (11) 99140-8041

Salvador (BA), 28 de janeiro de 2022

AO
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
Av. dos Holandeses, S/N, Quadra 24, Bairro Jardim Renascença II
São Luís/MA, CEP: 65075-650
(098) 3215-1513/1514/1577
e-mail: cpl@ma.sesc.com.br

A/C.: SRA. ELINE DOS SANTOS RAMOS
Pregoeira e Presidente da CPL

CHIPCIA INFORMATICA
LTDA:00761147000102

Assinado de forma digital por
CHIPCIA INFORMATICA
LTDA:00761147000102
Dados: 2022.01.28 10:05:01 -03'00'

PREGÃO ELETRÔNICO SESC/MA Nº 21/0015-PG
Proponente: CHIPCIA INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ (MF) 00.761.147/0001-02
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – REV 28JAN22

Assinado de forma
CHIPCIA
digital por
INFORMATI CHIPCIA
INFORMATICA
CA
LTDA:0076114700
LTDA:00761 0102
Dados: 2022.01.28
147000102 10:05:36 -03'00'

Emitente:
NOME FANTASIA:
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO (SEDE):
ENDEREÇO (ADM):
CNPJ (MF):
I. ESTADUAL:
TELEFONE:
WEBSITE:
EMAIL:
REPRESENTANTE:
R.G.:
CPF:

COMPUSHOP
CHIPCIA INFORMÁTICA LTDA.
VIA ACESSO II BR 324, 1796 – SALA 04 – GALPÃO 01B
CEP 43.700-000 – CIA SUL - SIMÕES FILHO (BA)
RUA PROFESSOR LEOPOLDO AMARAL, 366 – SALAS 402/403
CEP 41.830-494 – PITUBA - SALVADOR (BA)
00.761.147/0001-02
42.434.300
(71) 3646.4500
www.compushop.com.br
roger.fischmann@compushop.com.br
ROGER FISCHMANN
5.384.537-7
033.989.588-85

Ato(s) questionado(s):
A empresa CHIPCIA INFORMÁTICA LTDA. (COMPUSHOP), entidade privada de atividade
comercial estabelecida nesta Capital desde 1995, revendedora autorizada de líderes globais
do segmento de tecnologia, interessada em participar do certame supramencionado vem
oferecer seu PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS para alguns aspectos do referido Edital,
conforme segue:
Dentre outros consta do edital em seu subitem 6.3.8 que o prazo de entrega máximo é de 30
(trinta) dias, a contar do recebimento do PAF. Em outro ofício já questionamos este aspecto e
obtivemos vossa resposta nos seguintes termos:

Nossa empresa é um canal de atendimento oficial da DELL COMPUTADORES e intencionamos
participar deste vosso certame com todo apoio formal e direto dela. Seu executivo no Brasil
designado para suportar os negócios em todas as unidades do SESC reporta absoluta
inviabilidade de atendimento deste prazo sobremaneira para o item 16 - STORAGE DELL EMC
ME4012 severamente afetado por um verdadeiro apagão fabril de parte relevante dos
insumos para sua fabricação, particularmente em destaque a controladora do sistema com
origem no fabricante LSI e que abastece praticamente toda indústria de sistemas de
armazenamento. Isto posto, o executivo reporta que não autorizará nossa oferta do referido
produto sem que esteja previamente autorizado por este SESC um prazo de entrega mínimo
de 120 (cento e vinte) dias, adicionalmente se coloca ao inteiro dispor para organização de
um call remoto em que poderá de forma direta ratificar para este SESC este posicionamento
atípico, porém necessário. Isto posto, nosso entendimento é de que estaremos habilitados
com nossa oferta para este item 16 com prazo de entrega de 120 (cento e vinte) dias e todos
os demais quesitos do edital plenamente atendidos, nosso entendimento está correto?
Atenciosamente,
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