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RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 

 
PROCESSO GERAL Nº 00159.2021.2.201.01 

 
Objeto: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
DE ELETROTÉCNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CURSOS DAS UNIDADES 
OPERACIONAIS DO SENAI/RO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, E EM CONFORMIDADE COM O 
REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SENAI. 
 
A Comissão de Licitações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial– DR/RO, no uso de 
suas atribuições, torna público aos interessados as respostas aos pedidos de esclarecimentos ao 
edital em epígrafe, conforme segue abaixo: 
 
Connect4 Automation, através de e-mail do dia 07/04/2022, solicita esclarecimentos sob o item 
do edital referente ao pregão eletrônico 010/2022, conforme abaixo:  

 

Com referência ao processo acima descrito, temos os seguintes questionamentos. 

1)- Referente ao item nº 50 – Bancada didática de Pneumática e eletropneumática 

1.1)- No que tange a estrutura da bancada; 

1.1.1)- Quais as dimensões básicas: Altura, comprimento e largura 

1.1.2)-  Existe a necessidade de gaveteiros para armazenamento dos componentes? Se sim 
quantos? 

1.2) Quais são as características gerais dos componentes do conjunto? Ex. componentes 
montado em base didática, com conexões pneumáticas e silenciadores, simbologia normalizada, 
tensão de alimentação dos elementos elétricos, bornes nos elementos para conexão elétrica, etc. 

1.3) Qual a composição mínima do conjunto de componentes com suas respectivas quantidades? 

2) Referente ao item 4.3.2 prazo de entrega de 20 dias. (Nesse caso específico para o item 50) 

Em função da situação atual do mercado industrial, todos nós temos sofrido bastante com prazo 
de entrega de insumos básicos para fabricação de equipamentos, sejam eles industriais e/ou 
didáticos, tal fato tem impactado no nosso tempo de obtenção de produtos, visto que o item 50 é 
um equipamento especial e configurável e por essa razão não mantemos em estoque, além desse 
ponto vale destacar que as empresas situadas nas regiões Sul e sudeste, acabam sendo 
penalizadas pela distância, reduzindo mais ainda o tempo para obtenção do bem em questão.  

Nesse sentido perguntamos se é possível uma retificação no prazo de entrega para esse item de 
20 para 60 dias.? 
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             Resposta: Considerando a solicitação de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 
010/2022, do fornecedor Connect4 Automation, em relação a especificação do item 50- Bancada 
Didática de Pneumática e Eletropneumática, entendemos que a solicitação do fornecedor é 
procedente. Desta forma o item 50, objeto do questionamento do fornecedor, não é um material 
de consumo para os cursos regulares, e sim um equipamento para reestruturação de laboratório e 
para tanto solicitamos o cancelamento do Item 50 pelos motivos acima exposto. 
 

 
 

Porto Velho/RO, 12 de abril de 2022. 
 
 

Sheyla Maria da Rocha Silva 
Pregoeira da CPL 
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