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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS  
 

Aos 11 (onze) dias do mês de agosto do ano de 2022, às 08h30, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema 
Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa MICROSENS S.A. 
referente à licitação em epígrafe. 

 
 
 

QUESTIONAMENTOS: 
 
De acordo com o Item 10.8 do edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar o seguinte esclarecimento sobre a licitação acima:  
1. Para o item 1 do Lote 6 do objeto desta licitação é solicitado: “Brilho: Acima de 350 cd/m2,”. Entretanto em pesquisa realizada com as fabricantes 
líderes do mercado mundial (LG, Philco, AOC, entre outras) foi constatado que nenhum equipamento atualmente em linha do porte requerido, apresenta 
características similares ou superiores ao solicitado. Desta forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, 
ampliando assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da presente licitação, solicitamos que sejam aceitos também equipamentos com 
brilho mínimo de 270 cd/m2. 
 
 
RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
Analisando a relação do brilho e o que atualmente os fabricantes estão disponibilizando no mercado, NÃO FAZ sentido reduzir a qualidade do brilho do 
equipamento.  
Sendo assim, o arrematante poderá oferecer um equipamento que atende tecnologicamente a qualidade de brilho com cores mais vivas, com melhores 
níveis de contraste, tons claros com mais brilho e tons pretos mais escuros. Sendo assim, o equipamento deverá ser capaz de registrar e reproduzir as 
imagens com maior qualidade de cor. 

 

 
 
 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público. 
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