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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:   Com referência ao anexo I, descrição técnica letra C-) vocês solicitam um software 
com função de rastreio de rosto. 
Pergunto esse software é realmente necessário?  
Pergunto isso pois existem inúmeros software para essa função do mais complexo ao mais simples, 
precisaria entender melhor a aplicação, para isso somente com um detalhamento maior do uso x 
funções. Como não temos publicado a especificação completa, acho mais prudente adquirir essa 
ferramenta depois, assim não majoraria o valor do produto sem mesmo saber se irá atender por 
completo? 
 
RESPOSTA 01:  Deverá ser ofertado a Webcam conforme descrito no edital anexo I com o recurso 
de software contendo a função de rastreio de rosto. O software já vem na própria Webcam. Segue 
modelo de referência: WebCam Logitech C920. 
 
  
PERGUNTA 02:   Para o Item 01 do objeto da presente licitação é solicitado: “(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 de no mínimo 720p até 1080p 
sem cabos, também deve ser de transmissão multiusuário, deve permitir conectar  no mínimo 4 
usuários simultaneamente para a tela exibindo informações.”. Entendemos que atendemos a 
exigência acima com um software de compartilhamento de tela com tecnologia sem fio, desde que 
atenda os outros requisitos mínimos. Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA 02: Sim, o entendimento está correto. A proposta comercial deverá ser elaborada para o 
atendimento ao solicitado no edital anexo I. 
  
 
PERGUNTA 03:   Para o Item 01 do objeto da presente licitação é solicitado: “(B) 01 COMPUTADOR 
MODELO OPS (...) - O PC slot-in deve fornecer conexão com a função quadro branco inteligente e 
suas funcionalidades.”. Entretanto, há possibilidade de atender as funcionalidades do quadro branco 
inteligente através do próprio equipamento (com Android embarcado), sem necessidade de uso do 
PC para ativação ou conexão. Entendemos que a função quadro branco inteligente e suas 
funcionalidades poderão ser atendidas no próprio software instalado no monitor interativo, sendo um 
recurso superior ao solicitado. Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA 03: Não, o entendimento não está correto. Para atender ao objetivo e finalidade ao qual 
o KIT PARA SALA DE AULA HÍBRIDA se destina é necessário tanto as funcionalidades e softwares 
do Sistema Android quanto as funcionalidades e softwares presentes no Sistema Windows, isto 
porque as atividades pedagógicas da Educação do SESI/SENAI-PR fazem uso de softwares 
presentes em ambos os sistemas. Assim a presença de apenas um destes sistemas (Android ou 
Windows) não atende a finalidade do objeto deste edital.  Todos os Itens que compõe o kit são 
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necessários pois fazem parte do objeto/atividade fim (foram consultadas as empresas no mercado, e 
estas cotaram todos os itens do kit e assim foi elaborado a média de preços edital anexo I). 
  
 
PERGUNTA 04:   Para o objeto da presente licitação é solicitado: “9. Locais de entrega Os kits devem 
ser entregues pelo fornecedor nas Unidades Educacionais a abaixo relacionados.. No ato da entrega 
é de responsabilidade da fornecedora a instalação básica que compreende: (...) b) Instalação do 
computador OPS dentro da ranhura adequada na parte traseira do monitor.”. Entretanto, o 
computador poderá sem acoplado ao monitor sem necessidade de slot específico, mantendo a 
qualidade e desempenho e sem prejuízo para as funcionalidades exigidas. 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 seja aceita 
instalação de computador acoplado/embutido no monitor sem necessidade de uso da ranhura na 
parte traseira. 
 
RESPOSTA 04: Conforme descrito no edital anexo 1, item (B) “01 Computador modelo OPS - O 
computador deve ser embutido, sem a necessidade de utilização de uma segunda fonte de 
alimentação”  - e  conforme Edital ANEXO II, Item 9, letra b) “ Instalação do computador OPS dentro 
da ranhura adequada na parte traseira do monitor”. A descrição de ambos os itens está em 
conformidade com a atividade fim do KIT PARA SALA DE AULA HÍBRIDA, que tem como objetivo 
atender a metodologia pedagógica da aula do SESI/SENAI-PR. De modo que um computador com 
outra fonte de alimentação e sem estar embutido na ranhura adequada gerará prejuízos a utilização, 
a mobilidade do KIT e aplicação da metodologia pedagógica da Instituição.  Todos os Itens que 
compõe o kit são necessários pois fazem parte do objeto/atividade fim (foram consultadas as 
empresas no mercado, e estas cotaram todos os itens do kit e assim foi elaborado a média de preços 
edital anexo I). 
 
 

Curitiba, 27 de novembro de 2020. 

 

 
Atenciosamente, 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 
 


