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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: 

 
 
 

PERGUNTA 01:  

O modelo de referência Jabra Evolve 65 Mono MS, especificado no edital, possui duração de bateria de até 14 

horas. Porém a documentação do produto informa que o tempo de conversação (talk time) é de até 07 horas. 

Entendemos que ao ofertarmos este modelo, atenderemos ao solicitado no edital. 

 
RESPOSTA 01:  

Está correto, para o tempo de conversação é de até 07 horas e o modelo de referência Jabra Evolve 65 Mono 

MS atende este requisito, porém este requisito não fez parte da descrição técnica do edital anexo I.  

 

PERGUNTA 02:  

Entendemos que serão aceitos modelos que ofertam conectividade sem fio através do padrão Bluetooth sem a 

obrigatoriedade do suporte ao padrão NFC, conforme modelo de referência citado no edital “Headset Bluetooth 

Voyager B4210 Usb-A Plantronics” - que não suporta o padrão NFC. Em comparação, o padrão Bluetooth possui 

um alcance maior que o NFC, sem perda de funcionalidades e/ou qualidade de áudio durante as chamadas, 

além de solicitar registro e senha para pareamento (segurança e registro) e também oferece maior 

compatibilidade com diferentes dispositivos. Nosso entendimento está correto? 

 
RESPOSTA 02:  

No edital anexo I consta “Tecnologia sem fios – Bluetooth”, portanto a empresa licitante deverá considerar este 

descritivo para elaboração da proposta comercial.  

 

PERGUNTA 03:  

Referente ao Prazo de entrega: 

O prazo de entrega dos bens é de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos. 

Sobre este requisito destacamos que o produto licitado não se enquadra como "padrão de mercado" aos quais 

seriam encontrados previamente disponíveis nos estoques dos fabricantes; pelo contrário, trata-se de 

equipamentos específicos, fabricados conforme demanda e especificação frente aos requisitos constantes no 

certame. O processo de fabricação compreende as etapas de aquisição de matéria prima, planejamento da 

produção, a produção propriamente dita, testes de produção e controle de qualidade, faturamento e transporte. 

Ocorre que estamos enfrentando uma situação de pandemia, onde os prazos estipulados em edital são 

incompatíveis com o mercado, pois estão baseados em uma situação normal de funcionamento da cadeia 

produtiva. Devido as dificuldades de transportes, limitações de voos e reduções da mão de obra nos parques 
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fabris oriundos do contingenciamento dos trabalhadores causados pelo Covid-19, não é possível garantir o prazo 

de entrega solicitado pelo edital. Entendemos que a contratante tem ciência que os prazos de entrega solicitados 

no edital podem vir a não ser cumpridos devido a pandemia, e que será aceita extensão do prazo de entrega 

para 60 (sessenta) dias úteis, para a entrega dos bens em casos que as dificuldades impostas pela pandemia 

ocasionem atraso na entrega dos pedidos, desde que fundamentadas. Está correto nosso entendimento? 

 
RESPOSTA 03:  

A licitante vencedora do certame deverá entregar o objeto licitado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos 

conforme edital anexo II item 13.  

 

PERGUNTA 04:  

Referente aos locais de entrega: O endereço de cada unidade será informado de acordo com o pedido de 

compra. Sobre o locais de entrega, gostaríamos de confirmar se todas as unidades educacionais possuem 

CNPJ? Pois trata-se de um requisito indispensável, tributável e fiscalmente. Caso as unidades não possuam 

CNPJ, será aceito a entrega no mesmo endereço de faturamento do SESI/SENAI, conforme as ordens de 

compra? 

 
RESPOSTA 04:  

Sim todos os locais de entrega possuem CNPJ. 

 

 

 

 

Curitiba, 08 de abril de 2021. 
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