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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA  

 FUMEC 

ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 15/10/31208 
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC). 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2016. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e capacitação de 

solução interativa em sala de aula FUMEC/CEPROCAMP, conforme condições e especificações 

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 MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, através da BEC – Bolsa Eletrônica de 

Compras do Estado de São Paulo: 

Questionamento:  
No Anexo I, Item 01, está sendo solicitado:  

1) Correção trapezoidal mínima: Vertical de + 5° 
2) Zoom óptico / foco manual 

3) Vídeo Componente RCA x 1 
A Epson descontinuou o modelo de projetor que atendia completamente a especificação. Os novos 

modelos são muito superiores tecnicamente, já que possuem brilho de 2700 lumens, lâmpada para 

até 10.000 horas e contraste de 10.000:1, mas possuem as divergências acima.  
 

Para que seja possível a oferta de projetores Epson, líder mundial neste segmento de mercado, 
entendemos que serão aceitos projetores com as características abaixo: 

1) Com correção trapezoidal horizontal e vertical de ±3 graus, que é uma diferença insignificante 

para o valor solicitado; 
2) Com zoom digital e foco manual, que é o padrão para este tipo de equipamento e como é 

possível ver logo em seguida no texto do edital, onde pede que o controle remoto tenha possua 
ajuste para o zoom digital; 

3) Com entrada de vídeo composto RCA x 1, já que a entrada de vídeo componente é formada por 

3 conectores RCA e não está presente nos projetores, independente do fabricante 
Nosso entendimento está correto?? 

 
Respostas: 

Manifestação de nossa área técnica: 
Diante da constante atualização dos equipamentos de tecnologia e visando a concorrência, 

informamos que propostas com produtos com pequenas alterações nas especificações serão 

Avaliados pela área técnica quanto ao atendimento do objeto do presente certame, sem a perda 
das funcionalidades e da qualidade di produto. 

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

Edital inalterados. 

 
 

Campinas, 28 de setembro de 2.016. 
 

 
 

Nelson Gonçalves 

Pregoeiro  


