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IMPUGNAÇÃO EDITAL 004/2020 - Aquisição Terminais/Totens

De : Wilson Hora <wilson.hora@wtotem.com.br>

Qui, 27 de fev de 2020 15:11

Assunto : IMPUGNAÇÃO EDITAL 004/2020 - Aquisição
Terminais/Totens

1 anexo

Para : licitacoes@pti.org.br
A empresa WTotem, interessada em participar do certame em epígrafe, vem pela presente
IMPUGNAR o referido certame, por entender existirem especificações impossíveis de serem
cumpridas.
O Anexo I - Termo de Referencia do edital em epigrafe exige, dentre outras características que:
Lote 1 - Os Totens devem apresentar certificado de proteção IP44 ou Superior.
O Indice de proteção IP44 Garante ao produto
4 - Proteção contra objetos sólidos com 1,0 mm de diâmetro ou mais
4 – Proteção contra jorro de água
O objeto trata-se de totem de autoatendimento com Monitor 32”, Impressora térmica, Leitor
QRCode e Leitor de código de barras integrados ao totem.
Entretanto, a certificação IP44 é para o conjunto, que deverá possuir todos os componentes citados
integrados.
Desta forma, torna-se impossível garantir a proteção IP44, principalmente no que diz respeito a
proteção contra jorro de água, pelo fato de o equipamento ter integrado no chassis os seguinte
dispositivos de entrada/saída (impressora térmica, leitor de código de barras e QRCode, uma vez
que todos eles possibilitam a entrada de agua no corpo do totem.
E como impedir a inserção de objetos sólidos com diâmetro superior a 1,0mm, sendo que a própria
saída do papel da impressora possui abertura superior a 1,0mm?
Mesmo que fosse possível tal certificado (IP44) o tempo mínimo para submeter o equipamento aos
testes é de 15 dias úteis. O prazo de entrega é de 45 dias úteis o que torna a execução e entrega
impossíveis de serem cumpridas.
O máximo que seria aceitável para este tipo de equipamento seria a certificação IP41 (1 - Protegido
contra gotas que caiam na vertical).

Desta forma, não nos resta outra alternativa, senão o de IMPUGNAR o referido edital.
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