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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO 
referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
Primeiramente cabe destacar que os processos de licitação realizados pelo SESI/SENAI-PR atendem 
aos Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da 
Probidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são 
correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. Tais princípios estão 
estabelecidos no Art. 2º do RLC do SESI/SENAI-PR, no qual está respaldado o presente Edital. 

 
 

O subitem 4 do Anexo II do edital exige a apresentação de comprovação de 30% da revenda do 
objeto desta licitação. Perguntamos: 
PERGUNTA 01:   Será aceita comprovação através da apresentação de Notas Fiscais, cuja 
autenticidade poderá ser verificada no site da Receita Federal? 
 
RESPOSTA 01: Sim 
  
 
PERGUNTA 02:   Será aceita comprovação através da apresentação de atestado de capacidade 
técnica? 
 
RESPOSTA 02: Sim 
  
 
PERGUNTA 03:   Será aceita comprovação através da apresentação de atestado de capacidade 
técnica de fornecimento de lousa digital, que é semelhante/compatível com o objeto licitado? 
 
RESPOSTA 03: Não, pois a lousa digital é um outro produto e é bem diferente (a lousa é um 
software, uma película com caneta com bateria). 
  
 
PERGUNTA 04:   O Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/PR e SENAI/PR em seu artigo 
12, inciso II-b determina que a qualificação técnica será comprovada através de “documentos 
comprobatórios de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação”. Neste sentido, solicitamos que seja aceita 
declaração emitida pelo fabricante do monitor comprovando que a empresa licitante é revenda 
autorizada e possui capacidade para fornecer o objeto licitado. Entendemos que a declaração do 
fabricante serve perfeitamente para comprovar a capacidade da empresa licitante e representa uma 
garantia a mais para o SESI-SENAI/PR em virtude da quantidade de produtos licitados e volume 
financeiro envolvido. Informamos ainda que este mesmo entendimento está previsto na licitação 
Pregão Eletrônico Nº 1/2010 da Polícia Federal/DF (UASG nº 200342), realizada no dia 18/11/2020. 
 
RESPOSTA 04: Ok, pode ser aceito a declaração do fabricante, desde que licitante comprove a 
comercialização de no mínimo 30% do objeto licitatório descrito no edital anexo I 
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PERGUNTA 05:   Para o Item 01 do objeto da presente licitação, solicitamos que sejam feitas as 
seguintes alterações nas características técnicas, pois da maneira como estão descritas, somente 
equipamentos atualmente disponíveis no mercado da fabricante DigiSonic atende integralmente o 
edital. Isto impede que qualquer produto atual das fabricantes líderes do mercado mundial (Samsung, 
LG, Ricoh, BenQ, entre outras), possa ser cotado na presente licitação, pois nenhum apresenta 
características similares ou superiores. 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: (TABELA ABAIXO DA 
RESPOSTA 05 coluna “Solicitado no Edital” e coluna “Proposta de alteração”). 
 
RESPOSTA 05: Em análise do quadro apresentado, identificamos que não se trata de 
esclarecimentos, mas sim solicitações de ajustes no objeto licitatório edital Anexo I. O kit para 
ensino híbrido licitado será utilizado nas atividades a serem desenvolvidas em sala de aula pelos 
professores e alunos nas unidades SESI E SENAI PR, e o edital está detalhado para atendimento de 
100% do que se pretende executar (atividade fim). O objeto foi detalhado para atender as 
demandas educacionais (salas de aulas SESI e SENAI) e em paralelo consultado cotações no 
mercado para compor a média de preços com as empresas Agis (representante ViewSonic), 
Performance (representante BenQ) e Digisonic, gerando assim a média do valor que está registrado 
no edital Anexo I (toda a descrição em acordo para atendimento atividade fim). Se for alterado os 
descritivos técnicos como solicitado, o objeto licitatório não irá atender ao proposto para as atividades 
finalísticas em sala de aula para as unidades SESI E SENAI PR, visto que ficarão com 
características incompatíveis com as práticas pedagógicas, e que constam no detalhamento 
do objeto, causando assim, prejuízo para aplicação da metodologia de ensino destas 
entidades. A descrição técnica não está direcionada para uma única marca, o que pode ser 
verificado no descritivo quase opta por utilizar palavras como “aproximado”, “mínimo” e “ao menos” 
justamente para não estabelecer restrições entre marcas, mas sim para abranger o maior número de 
proponentes que queiram participar do Pregão Eletrônico e possam assim fazer sua proposta 
comercial, desde que sigam as características mínimas de acordo com o solicitado tecnicamente no 
certame Anexo I. Diante das explicações estas solicitações de alterações não serão acatadas e o 
edital permanecerá com o descritivo já publicado para que assim o SESI E SENAI PR possa licitar o 
KIT que atenda às necessidades finalísticas propostas. 
 
Abaixo segue na tabela com inclusão da coluna “RESPOSTA EQUIPE TÉCNICA SESI/SENAI-PR”: 
 

Solicitado no Edital Proposta de alteração 
RESPOSTA EQUIPE 

TÉCNICA SESI/SENAI-PR  
(A) 01 MONITOR INTERATIVO 4K 
MULTI TOUCHSCREEN DE 65 
POLEGADAS (...) O painel deve ser 
compatível com montagem em 
parede(opcional) e suporte móvel 
(incluso), respeitando o tamanho da área 
ativa de 65 polegadas na diagonal, 
tamanho total de aproximadamente 
(LxAxP) 1485x895x58mm. 

(A) 01 MONITOR INTERATIVO 4K MULTI 
TOUCHSCREEN DE 65 POLEGADAS (...) O 
painel deve ser compatível com montagem em 
parede(opcional) e suporte móvel (incluso), 
respeitando o tamanho da área ativa de 65 
polegadas (aceitável de 64” a 66”) na 
diagonal, tamanho total de até (LxAxP) 1500 x 
900 x 100 mm. 

Está claro no descritivo técnico 
edital anexo I a palavra 

“aproximadamente”. 

(A) 01 MONITOR INTERATIVO 4K MULTI 
TOUCHSCREEN DE 65 POLEGADAS 
(...) Saída de áudio integrado com no 
mínimo dois alto falantes e um subwoofer 
No mínimo 12 w em cada auto falante 

(A) 01 MONITOR INTERATIVO 4K MULTI 
TOUCHSCREEN DE 65 POLEGADAS (...) 
Saída de áudio integrado com no mínimo dois 
alto falantes e no mínimo 12 w em cada auto 
falante. 

Se alterado o descritivo, o 
equipamento não irá atender ao 

proposto para as atividades 
finalísticas em sala de aula 
para as unidades SESI E 

SENAI PR 
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(A) 01 MONITOR INTERATIVO 4K MULTI 
TOUCHSCREEN DE 65 POLEGADAS 
(...) O monitor deve contar com software 
para interação de conteúdo com 
funcionamento em sistema operacional 
Android e Windows com funções mínimas 
presentes em no mínimo um dos sistemas 
operacionais ou em ambos os sistemas 
operacionais: 
anotação sobre telas, 
modo caneta com vários tipos e cores, 
compartilhamento online na nuvem de 
conteúdo diretamente da tela, 
edição de texto e imagem, 
inserção de vídeos e conteúdos 
multimidia(texto, imagem, áudio) 
galeria de imagens, 
gravação de aulas, 
salvamento de arquivo em no mínimo 8 
formatos comumente utilizados no 
mercado (obrigatório salvar em formatos 
do OpenOffice e PDF), 
ferramentas de visualização (sombra, 
destaque entre outras). 

(A) 01 MONITOR INTERATIVO 4K MULTI 
TOUCHSCREEN DE 65 POLEGADAS (...) O 
monitor deve contar com software para 
interação de conteúdo com funcionamento em 
sistema operacional Android ou Windows com 
funções mínimas presentes em no mínimo um 
dos sistemas operacionais: 
anotação sobre telas, 
modo caneta com vários tipos e cores, 
compartilhamento online na nuvem de 
conteúdo diretamente da tela, 
inserção de vídeos e conteúdos 
multimidia(texto, imagem, áudio) 
galeria de imagens, 
salvamento de arquivo em no mínimo 8 
formatos comumente utilizados no mercado 
(obrigatório salvar em formatos do OpenOffice 
e PDF), 
ferramentas de visualização (sombra, 
destaque entre outras). 

É necessário a utilização dos 
dois sistemas operacionais 

Android e Windows visto o Sesi 
E Senai – PR utilizam ambos 
para as atividades finalísticas 

do objeto 

(A) 01 MONITOR INTERATIVO 4K MULTI 
TOUCHSCREEN DE 65 POLEGADAS 
(...) O monitor deve conter software para 
transmissão sem cabos (casting), 
compatível com iOS, Android, PC, 
Chrome, que permite que os usuários se 
conectem à tela para apresentar conteúdo 
multimídia até 1080p sem cabos, também 
deve ser de transmissão multiusuário, 
deve permitir conectar no mínimo 4 
usuários simultaneamente para a tela 
exibindo informações. 

A) 01 MONITOR INTERATIVO 4K MULTI 
TOUCHSCREEN DE 65 POLEGADAS (...) O 
monitor deve conter software compatível com 
iOS, Android, PC, Chrome, que permite que 
os usuários se conectem à tela para 
apresentar conteúdo multimídia de no mínimo 
720p sem cabos, também deve ser de 
transmissão multiusuário, deve permitir 
conectar no mínimo 4 usuários 
simultaneamente para a tela exibindo 
informações. 
  

Se alterado o descritivo, o 
equipamento não irá atender ao 

proposto para as atividades 
finalísticas em sala de aula 
para as unidades SESI E 

SENAI PR 

(A) 01 MONITOR INTERATIVO 4K MULTI 
TOUCHSCREEN DE 65 POLEGADAS 
(...) O display, além das conexões do 
módulo OPS item (B), deverá ter no 
mínimo: 
- Entradas HDMI, ao menos uma HDMI de 
entrada na parte frontal ou lateral e uma 
entrada HDMI na traseira. 
- VGA, 01 (uma), 
- 01 (uma) RS232, 
- 01 (uma) RJ45, 
- 01 (uma) P2 Áudio, 
- 01 (uma) YPBPR, 
- 01 (uma) AV, 
voltagem tipo bivolt automático, 
consumo máximo de 280W para maior 
economia de energia, 

(A) 01 MONITOR INTERATIVO 4K MULTI 
TOUCHSCREEN DE 65 POLEGADAS (...) O 
display, além das conexões do módulo OPS 
item (B), deverá ter no mínimo: 
- Entradas HDMI, ao menos duas HDMI de 
entrada na parte frontal ou lateral. 
- VGA, 01 (uma), 
- 01 (uma) RS232, 
- 01 (uma) RJ45, 
- 01 (uma) P2 Áudio, 
voltagem tipo bivolt automático, 
consumo máximo de 280W para maior 
economia de energia, 
  

De acordo com a descrição 
técnica do edital, é necessário 
ao menos uma entrada HDMI 

na parte frontal ou lateral 

(B) 01 COMPUTADOR MODELO OPS 
O computador deve ser embutido, sem a 
necessidade de utilização de uma 
segunda fonte de alimentação. 

Retirar esta exigência 
  

Se alterado o descritivo, o 
equipamento não irá atender ao 

proposto para as atividades 
finalísticas em sala de aula 
para as unidades SESI E 

SENAI PR 
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(B) 01 COMPUTADOR MODELO OPS 
(...) 
O PC slot-in deve fornecer conexão com a 
função quadro branco inteligente e suas 
funcionalidades. 

(B) 01 COMPUTADOR MODELO OPS (...) O 
PC slot-in deve fornecer conexão com a 
função quadro branco inteligente e suas 
funcionalidades ou permitir a função quadro 
branco por meio do software do monitor 
interativo. 

Se alterado o descritivo, o 
equipamento não irá atender ao 

proposto para as atividades 
finalísticas em sala de aula 
para as unidades SESI E 

SENAI PR 

 
 
PERGUNTA 06: Para o Item 01 do objeto da presente licitação é solicitado: “(A) 01 MONITOR 
INTERATIVO 4K MULTI TOUCHSCREEN DE 65 POLEGADAS (...) velocidade de toque menor que 
20ms, o toque deverá ser com o dedo ou canetas passivas (sem necessidade pilhas ou 
magnetismo).”. Entretanto, necessitamos esclarecer maiores detalhes desse recurso de velocidade. 
Entendemos que serão aceitos monitores com velocidade de toque 60 ms caso o fabricante justifique 
que o tempo de resposta do monitor touch é de 10ms, porém, é adicionado 50ms que seria o tempo 
de processamento da aplicação e envio da imagem para a tela. Ressaltamos que o delay da 
velocidade de captura só é perceptível a partir de 100 ms, ou seja, a velocidade de toque de 60 ms 
não haverá perda ou prejuízo ao usuário. Nosso entendimento está correto?  
  
RESPOSTA 06: Favor considerar no momento da elaboração da proposta comercial o descritivo que 
consta no edital Anexo I. Foi verificado que a velocidade para atendimento das atividades finalísticas 
necessita conforme registrado no certame: “Sistema de digitalização touchscreen com tecnologia 
óptica com no mínimo 20 pontos de toque simultâneos, precisão de toque entre 1,5mm até 8mm e 
velocidade de toque menor que 20ms, o toque deverá ser com o dedo ou canetas passivas (sem 
necessidade pilhas ou magnetismo).” Foi utilizado a palavra “menor que” justamente para não 
restringir a marca de equipamento e mesmo assim garantir o atendimento mínimo das necessidades 
finalísticas propostas para O SESI E SENAI – PR. 
 
 
PERGUNTA 07: Sistema de digitalização: ´´Sistema de digitalização touchscreen com tecnologia 
óptica com no mínimo 20 pontos de toque simultâneos ´´. Entendemos que sera aceito Sistema de 
Digitalização Touchscreen com Tecnologia óptica ou Infravermelho com no minimo 20 pontos de 
toque simultâneos, Esta correto? 
Sabendo, que: Existe no mercado algumas tecnologias de toque, Sendo as 02 principais: 
Tecnologia de toque capacitiva - Telas de toque capacitivas aproveitam a condutividade do objeto 
para detectar a localização do toque. Enquanto eles são duráveis e durão por muito tempo, eles 
podem funcionar mal se molharem. Seu desempenho também é comprometido se um não-condutor 
como um dedo em luva pressiona na tela. A maioria dos telefones e tablets inteligentes possui telas 
sensíveis ao toque. 
As tecnologias de tela sensível ao toque com perímetro funcionam de forma diferente. Nesse 
caso, a tela é acessória ao processo principal de registro de entrada. Essas telas possuem sensores 
de ruptura do feixe ou câmeras embutidas no painel frontal. Esses sensores monitoram ondas de luz 
ou acústicas emitidas por LEDs ou transdutores, também configuradas no painel frontal. 
Existem principalmente três tipos de tecnologias baseadas em perímetro: (óptico e IR, entre 
elas) 
1 - Surface Acoustic Wave Touch Technology - Este tipo de tela de toque usa ondas ultra-sônicas 
para detectar eventos de toque. 
2- Tecnologia de toque óptico - Este tipo de tecnologia baseada em perímetro usa sensores 
ópticos, principalmente sensores CMOS para detectar eventos de toque. 
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3 - Tecnologia de toque infravermelho - Esta tecnologia usa feixes de luzes infravermelhas 
para detectar eventos de toque. 
·         Tela mais transparente, 100% da claridade, livre de reflexos. 
·         Menor consumo de energia. 
·         Funcionam com dedos com ou sem luva, ou qualquer outro material. 
 
RESPOSTA 07: Sim, serão aceitos sistemas de toque ótico, infravermelhos e ou outros formatos 
desde que estes respeitem as obrigatoriedades do cumprimento das especificações técnicas contidas 
no edital ANEXO I, quanto a velocidade de resposta ao toque, a quantidade de toques simultâneos e 
a resposta ao toque por dedos e canetas simples sem a necessidade de nenhum tipo de fonte de 
alimentação (pilhas, baterias). 
 
 
PERGUNTA 08: Software para interação de conteúdo: Salvamento de arquivo em no mínimo 8 
formatos comumente utilizados no mercado (obrigatório salvar em formatos do OpenOffice e PDF. 
Entendemos que para SW de interação sera aceito Salvamento em no minimo 06 formatos utilizados 
no Mercado sendo eles: (PDF, PNG, JPG, BMP,TIF, HTML), os mais utilizados por 99% dos 
Fabricantes de monitores touch e para maior competitividade no certame!!! Monitores touch em geral, 
fazem salvamento em Openoffice, WPS office entre outros, entendemos que sera aceito outros 
formatos como WPS OFFICE, Microsoft Office..etc 
 
RESPOSTA 08: Sim, serão aceitos outros formatos para salvamento desde que se respeite a 
quantidade mínima de oito formatos conforme descrito no ANEXO 1 do edital.  
 
 
PERGUNTA 09: Conexões do monitor Touch!: 01 (uma) YPBPR; O vídeo componente é um sinal 
de vídeo analógico que foi dividido em dois ou mais canais componentes. No uso popular, refere-se a 
um tipo de informação de vídeo analógico componente (CAV) que é transmitida ou armazenada como 
três sinais separados. O vídeo componente pode ser contrastado com o vídeo composto, no qual 
todas as informações do vídeo são combinadas em um único sinal que é usado na televisão 
analógica . Como os cabos compostos, os cabos de vídeo componente não transportam áudio e 
geralmente são combinados com cabos de áudio. Com solicitação de resolução de até 4K, 
entendemos que essa opção pode ser substituida por uma porta adicional HDMI, por se tratar de um 
sinal superior a portas analogicas ou até mesmo adaptadores de HDMI para Video Componete, Esta 
correto nossa afirmação? Pois essa conexão (YPBPR), não interfere no uso em geral da Tela 
 
RESPOSTA 09: A porta YPBPR é necessária visto a impossibilidade utilização do KIT com outros 
equipamentos presentes dentro da entidade compradora, limitando substancialmente a utilização do 
equipamento. 
 
 
PERGUNTA 10: (B) 01 COMPUTADOR MODELO OPS: 1 DP – (Display Port). Entendemos que 
Computador modelo OPS, que dispor apenas da porta conexão HDMI, sera aceito para processo, 
sabendo que essa conexão DP, esta sendo cada vez menos utilizada por grande fabricantes, pois 
portas HDMI em geral são superiores! O modo nativo do DisplayPort não possui algumas funções que 
a HDMI possui, tais como comandos CEC, que permitem o controle de múltiplos aparelhos com um 
único controle. Em geral maioria dos Fabricantes não usam DP.  

 SSD de no mínimo 200GB, 
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Entendemos que sera aceito OPS, com SSD no Minimo 128GB, pois 99% dos Grandes Fabricantes 
de monitores utilizam essa capacidade SSD, esta correto minha afirmação? 

  entrada de cartão de memória para expansão de capacidade de armazenamento: 
Entendemos que sera aceito OPS, sem entrada para cartão de memoria para expansão, entendendo 
que capacidade para expansão de memoria, pode ser usada utilizando capacidade do computador 
Anroid, esta correto minha afirmação? 
 99% dos Fabricantes de monitores, não utilizam OPS com entrada para cartão de memoria 
 
RESPOSTA 10: Este item deve seguir as especificações técnicas presentes no Anexo 1 do edital, 
visto que tal descrição está vinculada a forma com a entidade compradora fará uso do equipamento.  

 SSD de no mínimo 200GB: Este item deve seguir as especificações técnicas presentes no Anexo 
1 do edital, visto que tal descrição está vinculada a forma com a entidade compradora fará uso do 
equipamento.  

 entrada de cartão de memória para expansão de capacidade de armazenamento: Este item deve 
seguir as especificações técnicas presentes no Anexo 1 do edital, visto que tal descrição está 
vinculada a forma com a entidade compradora fará uso do equipamento.  
 
 
PERGUNTA 11: Referente ao item abaixo relacionado, perguntamos:  
4. Requisitos complementares para habilitação  
4.1 Documentos complementares técnicos: Comprovar no mínimo 30% da revenda do objeto. 
O SESI/SENAI-PR se reserva o direito de promover quaisquer diligências que se façam 
necessárias a fim de verificar a veracidade e a precisão das informações fornecidas. 
Por se tratar de produto pouco comercializado no mercado entendemos que a grande maioria das 
empresas terão dificuldades para atender a comprovação de no mínimo 30% do objeto. 
Esclarecimento: Diante disso solicitamos que este item possa ser atendido com declaração do 
fabricante que a empresa é revenda autorizada e que possuem atendimento técnico capacitado para 
o mesmo.  
 
RESPOSTA 11: Sim, poderá ser aceito a declaração do fabricante, desde que licitante comprove a 
comercialização de no mínimo 30% do objeto licitatório descrito no edital anexo I. Vide RESPOSTA 
04. 
 
PERGUNTA 12: Itens  "A" e "B") MONITOR INTERATIVO 4K MULTI TOUCHSCREEN DE 65 
POLEGADAS / COMPUTADOR MODELO OPS 
Há a exigência dos seguintes componentes de hardware: 
1 x Conector YPBPR 
1 x Conector AV 
1 x DP PORT 
1 x SLOT DE CARTÃO DE MEMÓRIA 
Na análise realizada pelo corpo técnico da empresa, através dos manuais dos concorrentes habituais 
do mercado, não foram encontrados marca e modelo de equipamentos que cumpram com todos os 
itens mencionados acima, tornando a combinação destas características de hardware a gerar um 
produto "inexistente". Os conectores citados, tem pouca ou nenhuma usabilidade na rotina diária, 
sendo que a ausência dos mesmos não traria prejuízos ao uso cotidiano. Diante do exposto, é de 
vosso entendimento que há a necessidade de manter tais características? Para fins de maior 
competitividade de mercado, sugerimos que seja facultada a aceitação de equipamentos que 
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cumpram com as demais características do edital, porém, com ausência dos componentes acima 
listados. 
 
RESPOSTA 12: Vide RESPOSTAS 07, 08, 09 e 10. 
 
 
PERGUNTA 13: No edital página 13 e 14, descritivo técnico do item A (Monitor) e do item B 
(Computador). A combinação de algumas características que contam como obrigatório está 
direcionando a especificação para um único fabricante do mercado. Observamos também que 
algumas características exigidas como obrigatórias, não são mais utilizadas no mercado e 
tecnicamente são consideradas ultrapassadas. Solicitamos reavaliar o objeto técnico e evitar o 
direcionamento e permitindo a participação de fabricante até com qualidade e durabilidade 
superiores, mas por pequenos detalhes, serão desclassificados por desacordo em relação ao exigido. 
 
RESPOSTA 13: Vide RESPOSTA 05. 
 
 
PERGUNTA 14: No edital página 15, item 4 – ref. Requisito de habilitação, comprovar 30%. 
Compreendemos que esta exigência busca empresas que tenham estrutura técnica e operacional 
para ofertar os equipamentos em quantidade e tenha corpo técnico para instalar estes 250 kits. 
 Solicitamos vossa avaliação para flexibilizar esta exigência com objetivo de maior competitividade e 
não excluir da concorrência empresas profissional do mercado de áudio, vídeo e videoconferência, 
que vende em instalam sistemas muito mais complexos e com custo elevado envolvendo telas 
maiores (seja de videowall ou painel de Led), câmeras PTZ, gerenciadores/processadores complexos 
de imagem, e todo tipo de suporte diferenciado para equipamentos. Também considerando que em 
todos os produtos comercializados no pais, sempre o fabricante esteja sediado no Brasil é o 
responsável legal pelo código de defesa do consumidor, e também juridicamente, como o principal 
produto é o monitor touch, o mais importante para o sistema FIEP é o suporte e estrutura do 
fabricante no Brasil, devido ainda esta garantia longa de 36 meses. Considerando ainda que é uma 
solução embarcada Monitor + computador OPS, reforça ainda mais esta condição. Solicitamos: Dar a 
opção de não exigir a quantidade de 30%, reduzindo para 5% condicionando que o fornecedor 
apresente carta de credenciamento e solidariedade do Fabricante do Monitor Touch + o computador 
para segurança técnica e operacional do sistema FIEP.  Como  solução adquirida é uma solução de 
áudio e vídeo, poderá ser que seja permitido apresentar atestados de produtos similares, monitor 
profissionais de acima de 49” e outros displays maiores profissionais, bem como de câmeras PTZ, e 
outros produtos afins de áudio e vídeo. Caso queiram exigir um percentual, que seja aceito 5%, 
podendo ser comprovado mediante somatória de atestados. 
 
RESPOSTA 14: Para garantir a capacidade para entrega, foi estipulado no edital anexo II um 
percentual razoável (30%), portanto o mesmo será mantido. Vide RESPOSTAS 02, 04 e 11. 
 
 
PERGUNTA 15: No edital página 18, item 13 – ref. prazo de entrega, solicita máximo 90 dias.   
Solicitamos vossa avaliação para alterar o edital e permitir a entrega em até 120 dias, devido a 
situação da pandemia que está prejudicando todos os processos logísticos de fabricação e 
transporte, também este período de final de ano temos feriado, também em virtude da grande 
demanda de câmeras de videoconferência no mercado mundial dificultando a entrega, associada a 
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nosso objetivo de entrega de uma monitor importado, e pela quantidade de 250 kits envolvendo ainda 
a instalação se torna uma prazo não passível de cumprir os 90 dias solicitados no edital. 
 
RESPOSTA 15: Este prazo está condizente com o praticado no mercado, portanto o mesmo será 
mantido conforme consta no edital anexo II. 

Curitiba, 23 de novembro de 2020. 

 

 
Atenciosamente, 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 
 


