Recife, 27 de junho de 2018.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
020/2018.

OBJETO: Aquisição de kit didático de eletropneumática e eletrohidráulica, e bancos de
ensaios para o SENAI/PE, conforme especificações do ANEXO I, do edital.

Questionamento:

Esclarecimento 1:
Item 02: no trecho da especificação que é solicitado um sensor multi modo:

01 sensor óptico multimodo: composto por sensor PNP, com modo de programação
via botão podendo ele ser utilizado no modo reflexivo ou emissor/receptor, com
lâmpada indicadora de alimentação e de estado da saída, grau de proteção IP67.
Serão aceitas as propostas que contenham os dois tipos de sensores, um sensor
óptico reflexivo e um par de sensores tipo barreira (emissor/receptor), todos com
LED indicador de alimentação e estado de saída e grau de proteção IP67?
Sabemos que este questionamento já foi feito antes da republicação, mas
gostaríamos de confirmar se ainda vale.

Resposta: Conforme já respondido anteriormente, será aceito o fornecimento de dois

sensores em substituição ao sensor óptico multimodo, desde que não haja
comprometimento na funcionalidade do kit, solicito que seja enviado catálogo e
manuais que possam identificar a disposição e utilização dos sensores no kit a ser
fornecido.
Esclarecimento 2:
Item 04: no trecho da especificação que é solicitado um link para download da
versão demo do software simulador:

A proponente deverá apresentar endereço de internet (link eletrônico) válido, que
permita acesso à versão de demonstração do software simulador educacional...
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Utilizamos um software proprietário que necessita de licenças de utilização, por isso
o fabricante do software não disponibiliza versões demo.
Nosso ambiente é 3D e atendemos integralmente ao que é solicitado.
Podemos considerar que nosso catálogo com prints da tela e caderno de exercícios
são suficientes para comprovar nossa capacidade na demanda em questão?
Se necessário, podemos realizar uma demonstração on-line, pois temos licenças do
software em nos computadores de nossa engenharia.
Resposta: Conforme solicitado no edital, será necessário a demonstração do

funcionamento do software a ser fornecido, não será aceito prints de tela.
Esclarecimento 3:
Todos os itens: nos itens onde são solicitados: manuais e cadernos de exercícios,
podemos considerar a entrega deste documento em mídia digital (CD)?
São documentos grande com 250 páginas em média, sendo assim teríamos um
volume de quase 1000 páginas impressas.
Resposta: Poderá ser apresentado em mídia digital, apenas para análise da

comissão.
Esclarecimento 4:
A análise técnica será feita no dia ou o pregão será suspenso para esta ação?
Resposta: O processo será aberto e suspenso para análise, porém não sabemos se

conseguiremos continuar no mesmo dia ou não, pois não temos como prever a
quantidade de documentação, fornecedores e contestações que ocorrerão, pois
existem variáveis que fogem ao nosso controle.
______________________________________
Comissão Permanente de Licitação
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