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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente 
ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
PERGUNTA 01: 
1.         Para o Lote 01 - Item 01 do objeto da presente licitação é solicitado: “conexão HDMI, conexão de 
computador VGA e DVD em vídeo-componente podendo ser compartilhada, entrada LAN ou RS- 232, 
entrada de áudio, saída áudio;". Entretanto, em pesquisa realizada em produtos de diversos fabricantes de 
renome mundial (Cassio, Epson, Panasonic, entre outras) foi constatado que a grande maioria dos 
equipamentos do porte requerido, inclusive o modelo de referência Casio XJ - V2, não possuem entrada 
DVD em vídeo-componente e LAN. 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 produtos: “conexão HDMI, conexão de computador VGA 
e RS- 232, entrada de áudio, saída áudio;". 
 
2.         Para o Lote 01 – Item 02 do objeto desta licitação solicitamos que sejam feitas as seguintes 
alterações nas características técnicas, pois da maneira como estão descritas, nenhum equipamento 
atualmente disponível no mercado atende integralmente ao edital. Isto impede que qualquer produto 
atualmente no mercado, das fabricantes líderes do mercado mundial (Epson, Panasonic, Cassio, Benq, 
entre outras) possa ser cotado na presente licitação, pois nenhum 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 feitas as seguintes modificações: 
 

 
RESPOSTA 01: Referente aos questionamentos acima, importante mencionar que a marca/modelo de 
referência estão ali expostos como balizadores ao fornecedor, quando da montagem de sua proposta 
comercial, de maneira que oferte um equipamento cujas especificações sejam similares/semelhantes ou 
superiores às descrições constantes no Lote.  
 
 

Curitiba, 15 de agosto de 2018. 
 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 

Solicitado no Edital Proposta de alteração 
taxa de contraste de 20.000:1; taxa de contraste de 10.000:1; 
tecnologia display de 2 cm DLP (1); tecnologia LCD ou DLP; 
Funções: BlackBoard Mode; Crestron RoomView™; 
DICON; Full HD 3D; Laser Pointer. 

Retirar esta exigência 

Conexões: 2x HDMI with MHL Support Áudio/Vídeo 
(Input); 1x 15-pin VGA Vídeo (Input); 1x RCA 
Composite Vídeo (Input); 2x 1/8mm) Mini Áudio 
(Input)"); Vide 1x 15-pin VGA Vídeo (Output); 1x 
1/8mm) Mini Áudio (Output)""Vide"; 1x Ethernet LAN 
(Input); 1x RS- 232C Control (Input); 1x USB Control 
(Input); 1x USB Power (Output) 

Conexões: 2x HDMI; 1x 15-pin VGA Vídeo 
(Input); 1x RCA Composite Vídeo (Input); 2x 
1/8mm) Mini Áudio (Input)"); Vide 1x 15-pin VGA 
Vídeo (Output); 1x 1/8mm) Mini Áudio 
(Output)""Vide"; 1x Ethernet LAN (Input); 1x RS- 
232C Control (Input); 1x USB Control (Input); 1x 
USB Power (Output) 

Distância de trabalho de 1.3 - 9.6 Mts; Distância de trabalho de 1.3 - 7.62 Mts; 


