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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA  

 FUMEC 

ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 16/10/28669 

INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC). 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016. 

OBJETO Aquisição de Apoio para Pés, para utilização nas unidades administrativas 
FUMEC/CEPROCAMP, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I- 

PROJETO BÁSICO. 

 

A Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC), por intermédio do Pregoeiro, após 

consulta ao autor do Projeto Básico apresenta resposta à solicitação de esclarecimento formulada 
pela Empresa ESPECTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODS. ERGONOMICOS LTDA - EPP, 

via BEC, segue resposta: 

 
Questionamento:  
Prezado Sr. Pregoeiro,  
 

Conforme descritivo presente no edital, venho por meio deste, solicitar o esclarecimento referente a 

participação no processo de aquisição destes produtos.  
O produto em questão está com o seguinte descritivo " Apoio para os pés - confeccionado em aço, 

medindo aproximadamente (400X300) mm = (L X P), estrutura em aço tubular de seção quadrada, 
acabamento em pintura eletrostática com tinta em pó na cor preta, com 03 posição de altura..." 

visto que o produto ofertado pela Espectro é similar a este solicitado no edital, tendo como 
características principal a fabricação através de garrafa PET pós consumo! A diferença apresentada 

entre os produtos é o material de fabricação. 

A Espectro está ofertando o seguinte produto "Apoio de Pé - modelo APTG3 - Apoio para os pés 
produzido de conformidade com a NR 17, Fabricado com material pós-consumo de garrafa PET, 

Duas (02) bases laterais reguladoras de altura, Três (03) regulagens de altura, Barra estabilizadora 
em alumínio com pintura epóxi, Plataforma dinâmica no formato 300 mm X 400 mm com tapetes 

antiderrapantes, dispositivos massageadores e cantos arredondados. 

Gostaria de saber se a Espectro pode estar participando do edital com o produto especificado 
acima? 

 
Resposta: 

Manifestação da nossa área técnica:”Em resposta técnica com relação à solicitação de 

esclarecimento afirmamos que o produto proposto pelas licitantes deverá atender às especificações 
constantes no item 3 – Descrição dos Produtos do ANEXO I – PROJETO BÁSICO. 

O não atendimento poderá implicar na desclassificação da proposta ou rejeição da amostra.” 

 
Com base na Manifestação acima, ratificamos a decisão e mantemos o Prazo de Entrega e o 

Edital inalterados. 
 

 
 

Campinas, 26 de agosto de 2.016. 
 

 

 
Nelson Gonçalves 

Pregoeiro  


