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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO II referente 

ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 

 

PERGUNTA 01:  

Para o Item 01 do objeto desta licitação, é solicitado: “2.1.15 Possuir software de gerenciamento de 

scanners que funcione na rede para configurar;”. Entretanto, não fica claro quais configurações deverão 

ser feitas na rede. Entendemos que atendemos a exigência se software permitir gerenciar as informações 

referentes ao driver, tais como quantidades de páginas digitalizadas, números de série, uso dos 

consumíveis, obtenção de relatório de erros, entre muitas outras, sendo feita atualização simultânea de 

drivers e firmwares. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 01:  

O entendimento está correto. Além da funcionalidade do equipamento poder ser operacional interligado 

por uma rede LAN com os computadores e não apenas por um cabo físico, por exemplo, tipo USB. 

 

 

PERGUNTA 02:  

Para o Item 01 do objeto desta licitação, é solicitado: “2.2 Software de Scanners 2.2.1 Software de 

digitalização destinado a captura de imagens, tratamento, compactação, classificação e indexação de 

documentos.”. Entretanto, não fica claro como atender a funcionalidade de indexação. Visando atender da 

melhor forma possível o edital, questiona-se:  

2.1 Quais são os tipos de informações que deverão ser indexados? 

2.2 Quais os modos de indexação necessários (indexação por códigos de barras, por nome do arquivo, 

extração de conteúdo, etc.)? 

2.3 Solicitamos informar marca(s) (com respectivo(s) modelo(s)) de referência que atendam integralmente 

as exigências técnicas mínimas do software de scanners. 

RESPOSTA 02:  

2.1 Serão indexados o acervo acadêmico das Unidades Sesi Senai, os quais compõe: documentação de aluno, 

documentação professor, livros de registros e demais documentações educacionais 

2.2 A recomendação são os três modelos citados acima, mas o modelo por QR code, mas entendemos que os mais 

utilizados será por nome de arquivo e possivelmente por QR code. 

2.3 Entendemos que uma das exigências técnicas será a praticidade do software, bem como agilidade na captura e 

boa resolução no tratamento de imagem. Modelos de referência PaperStream Capture e Kofax Capture 

 

 

PERGUNTA 03:  

Para o Item 01 do objeto desta licitação, é solicitado: “2.2 Software de Scanners (...) 2.2.2 Especificações 

mínimas para captura de imagens, Classificação e Indexação:”. Entretanto, não fica claro como atender a 

funcionalidade de classificação. Visando atender da melhor forma possível o edital, questiona-se:  

3.1Solicitamos maiores detalhes, se possível com exemplos, de como realizar a classificação. 

3.2É necessário manter os documentos e seus metadados em alguma base de dados? 

3.3Qual o formato da exportação dos documentos? 

3.4Solicitamos informar marca(s) (com respectivo(s) modelo(s)) de referência que atendam integralmente 

as exigências técnicas mínimas do software de scanners. 
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RESPOSTA 03:  

3.1 Software deverá atender as especificações mínimas para boa captura de imagens e facilidade na Indexação, a 

classificação e os tipos de documentos serão organizados no Gerenciador Eletrônico de Documento – GED 

(Plataforma eletrônica, que não faz parte do processo licitatório). 

3.2 Não é necessário, após digitalizados e indexados os documentos (arquivos), serão armazenados no GED (que 

não faz parte desse objeto licitatório), não sendo necessário cópias de arquivos adicionais 

3.3 Será no formato PDF, PDF A, JPEG 

3.4 Entendemos que uma das exigências técnicas será a praticidade do software, bem como agilidade na captura e 

boa resolução no tratamento de imagem. Modelos de referência PaperStream Capture e Kofax Capture. 

 

 

PERGUNTA 04:  

“2.1.3 Possuir interface acesso à rede;” 

 Após a análise do edital, verificamos a exigência acima da conectividade de Rede. Pensando do processo 

de instalação e utilização dos scanners de rede entendemos que o equipamento ofertado deverá 

possibilitar a configuração dos requisitos de rede (definição de endereço de rede (IP, Mascara de Rede, 

DNS, senha de acesso)) e possibilitar a seleção do usuário de rede e seus perfis de digitalização 

diretamente no painel do scanner através de uma tela que liste tais configurações, nomes dos usuários e 

lista de perfis por usuário com o objetivo de faciliar a utilização, instalação e manutenção dos 

equipamentos. Entendemos que esses recursos são indispensáveis e tem como objetivo garantir a oferta 

do equipamento certo para a instituição. 

Dessa forma, com o intuito de ampliar a disputa e garantir a oferta do equipamento certo para a instituição, 

entendemos que os scanners deverão possuir painel LCD Touch screen.  Nosso entendimento está 

correto? 

RESPOSTA 03:  

Não está correto o entendimento. Não é exigido um painel LCD Touch screen porque é subentendido que 

as configurações possam ser feitas de outras formas, a não ser, por óbvio, que a única forma de se 

realizar tais configurações supra mencionadas, seja pelo painel LCD Touch screen. 

 

 

 

Curitiba, 15 de junho de 2020. 

 

 
Atenciosamente, 

 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 
 


