
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N.º 01 

Remetente : licitacao@espectro3d.com.br 
Para: da@funag.gov.br  
Data: 18/05/2016 - 16h43min. 

QUESTIONAMENTO 
A  

Fundação Alexandre de Gusmão  

Ref.: Pregão Eletrônico: 001/2016  

 

Prezados Senhores: 

 

Tendo tomado conhecimento dos termos do Edital do Pregão em referência vimos, pelo 

presente, pedir esclarecimentos sobre as características dos produtos a serem licitados 

constantes no Pregão Eletrônico: 001/2016. 

 Nossos produtos não têm as mesmas características técnicas indicadas no referido 

documento. Porém atende as exigências na NR-17. 

 A Espectro é uma indústria de produtos ergonômicos desenvolvidos de conformidade com a 

NR 17, e todos os produtos de sua linha se enquadram nas finalidades dos produtos objeto do 

referido Pregão.  

Os produtos da Espectro possuem diferencial extremamente importante: estão totalmente 

enquadrados nos Projetos de Aquisições Sustentáveis do Governo Federal como a A3P 

(Decreto nº 7.746, de 05/06/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/93 e institui a 

Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública) e a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos – PNRS - (Lei nº 12.305/2010), programas esses fomentados pelo Governo 

através de ações das Secretárias de Meio Ambiente. Tais características foram contempladas 

com a emissão de Cartas de Exclusividade pelos órgãos competentes, já utilizadas por alguns 

órgãos públicos em aquisições diretas, o que facilitou o cumprimento das metas previstas nas 

normas supracitadas. As emissões de tais Cartas de Exclusividade comprovam a preocupação e 

o respeito da Espectro para com o desenvolvimento, produção, e pós-produção de produtos 

ergonômicos sustentáveis. 

 Mouse Pad –Modelo – MPE OFFICE PRETO MONOBLOCO 

• Funcionamento do produto:  

Mouse pad ergonômico desenvolvido de conformidade com a NR 17 do Ministério do Trabalho 

e Emprego, para adequação de postos de trabalho. Tem como objetivo a neutralização da 

posição da mão e do punho no uso do mouse, diminuindo a fadiga muscular, prevenindo assim 

doenças osteomoleculares relacionadas ao trabalho.  

• Características técnicas:  

• Mouse pad ergonômico confeccionado em injeção de poliuretano tipo “integral skin”; 

produto fabricado em peça única (monobloco).  

• Textura superficial nas áreas de contato com o usuário e superfície lisa na base de rolagem 

do mouse.  

• Ventosas na área inferior estabilizam o produto na utilização do mouse e aumentam seu 

conforto e maciez no contato com o punho.  

• Dimensões:  

Formato total: 250 mm x 200 mm x 6 mm  

Almofada: 150 mm x 60 mm x 20 mm  

Base de rolagem: 190 mm de diâmetro  

Espessura: 6 mm  

Peso: 150g  



Cor: preta 

• Garantia:  

12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. CARACTERISTICAS TECNICAS SIMPLIFICADAS  

CARACTERISTICAS TECNICAS SIMPLIFICADAS 

• Mouse pad ergonômico fabricado de conformidade com a NR 17 do Ministério do Trabalho e 

Emprego, para adequação de postos de trabalho;  

• Injetado em poliuretano tipo “integral skin”; modelo em peça única tipo monobloco;  

• Garantia comprobatória de descarte;  

• Formato total: 250 mm x 200 mm x 6 mm;  

• Formato da base de rolagem: 190 mm de diâmetro;  

• Formato da almofada: 150 mm x 60 mm x 20 mm;  

• Peso: 150g.  

Por todo o exposto e tendo em vista que as características técnicas de nossos produtos acima 

especificadas, não estão enquadradas no descritivo dos produtos constantes no Pregão 

Eletrônico: 001/2016, porém atende plenamente a finalidade de uso constante no edital; tem 

a presente a finalidade de solicitar de V. Sas. esclarecimentos sobre a possibilidade de 

participação de nossa Empresa no certame com os referidos produtos de nossa linha. 

 

No aguardo da manifestação de V. Sas., subscrevemo-nos, 

 

Atenciosamente,  

Tatiana de Souza 

Coordenadora de Licitações 
 

RESPOSTA 

DO ESCLARECIMENTO: Os itens constantes na licitação estão em conformidade com  
art. 3º da Lei nº 8.666/93. Todas as normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, da finalidade e da 

segurança da contratação. Após a analise de esclarecimento, os materiais descritos no 
item 24 do Pregão Eletrônico n.º 001/2016 está em conformidade com o Decreto n.º 
7.746/12 e a Lei n.º 12.305/10. 

Desse modo, as característica técnicas descritas por V. Sr.ª atendem às demandas da 
administração pública.   

 

Atenciosamente,  

EQUIPE PREGOEIRA 
Fundação Alexandre de Gusmão 


