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O SISTEMA FIEP, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente 

ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01: Pedimos ao Órgão Contratante que informe qual a quantidade de ocorrências de mudanças 

de equipamentos entre sites/localidades fora realizada nos últimos 12 (doze) meses? 

RESPOSTA 01: Não temos esse número exato, mas em condições normais não são mais de 10 mudanças 

ao ano. Porém podem acontecer sazonalidades que pode influenciar esse número como novas unidades 

surgindo ou unidades fechando, que podem influenciar no reposicionamento das impressoras. 

 

PERGUNTA 02: Todos os equipamentos solicitados neste certame ou que serão contratados, estarão 

configurados/instalados em rede de dados da Contratante, possibilitando assim o perfeito monitoramento 

do mesmo, correto? 

RESPOSTA 02: Nem todos os equipamentos estarão ligados na rede Corporativa, bem como, nem todos 

terão um servidor de impressão, onde serão instaladas. Porém são uma minoria apenas, a saber (poderão 

surgir novos locais com esse perfil): 

CASCAVEL – CASA DA INDÚSTRIA CASCAVEL     Rua Vicente Machado,619 – Centro 

LONDRINA – SECRETARIA REGIONAL DA FIEP    Rua Ana Neri, 300 – 86015-610 

MARINGÁ – FIEP Av. Rebouças, 140 - Zona 10, Maringá - PR, 87030-410  

PARANAGUÁ – CERTIFICADO DE ORIGEM (1)    Av. Cel. José Lobo 407 – Oceania 

FRANCISCO BELTRÃO – CASA DA INDÚSTRIA FCO BELTRÃO Rua Goiás, 33 - Bairro Alvorada  

FRANCISCO BELTRÃO – BRF - Rua Sergipe, 850 – Bairro Alvorada 

 

PERGUNTA 03:  Solicitamos ao Órgão Contratante que informe quais são as localidades que não possuem 

espaço físico para armazenar equipamento(s) de contingência. 

RESPOSTA 03: Esse questionamento não será possível esclarecer em tempo hábil para o certame, o que 

não interfere na formulação das propostas, pois poderá ser feito durante a implantação das impressoras 

sem prejuízo para exigências de SLA nesse período. 

 

PERGUNTA 04: O Órgão Contratante possui a relação de sites/localidades e equipamentos que não são 

possíveis de realizar a integração dos equipamentos na rede da Contratante? Esta informação é de grande 

valia para a implantação do ambiente de monitoramento/gestão dos equipamentos. 

RESPOSTA 04: Já respondido na questão 2. 

 

PERGUNTA 05: Entendemos que, a Contratada também poderá realizar a manutenção preventiva quando 

da necessidade de manutenção corretiva nos equipamentos, correto? 

RESPOSTA 05: Sim, está correto. 
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PERGUNTA 06: Ainda no item acima, o fabricante estipula em sua carta de manutenção os períodos 

recomendados para a realização das manutenções preventivas, podemos seguir o que é recomendado pelo 

fabricante como períodos mínimos para realizar tais manutenções? 

RESPOSTA 06: Sim, está correto. 

 

PERGUNTA 07: Sobre o tema de cotas de impressão, entendemos que a instalação será realizada pela 

contratada, mas a administração e gestão das cotas será realizada pela contratante, correto? 

RESPOSTA 07: Sim, está correto em partes. A contratada também fará a administração e gestão, se for 

preciso, para as demandas solicitadas que poderão ser feitas pelo “Serviço de Suporte Técnico Local – 

Técnico Residente para serviços de gestão”. 

 

PERGUNTA 08:  A contratante já possui o recurso de cotas de impressão em uso atualmente? Possui um 

colaborador dedicado para operar, realizar a gestão, controle e atender aos usuários finais deste recurso? 

RESPOSTA 08: Ainda não possuímos esse modelo de gestão implantado. Não possuímos nenhum 

colaborador dedicado para esse trabalho. 

 

PERGUNTA 09:  Qual o tipo e cota de impressão é desejo da contratante que seja implementado? Cotas 

com bloqueio? Cotas sem bloqueio? Apenas no painel dos equipamentos? Através de mensagem na 

estação de trabalho do usuário?  

RESPOSTA 09: O modelo ideal será discutido durante a vigência do contrato e posteriormente 

implementado. Não é requisito para o início da operação desse novo contrato. 

 

PERGUNTA 10: A instalação de driver de impressão pode ser realizada de forma remota com ferramentas 

ou políticas de GPO/login Script? Se não for possível, qual a quantidade de estações de trabalho para 

instalação de driver? 

RESPOSTA 10: Sim, é possível, mas essa opção é complementar ao momento das instalações físicas dos 

equipamentos nas unidades, onde deverão ser realizadas instalações presenciais aos usuários presentes 

na ocasião. Há aproximadamente 4.000 equipamentos distribuídos nas Unidades SESI/SENAI/FIEP/IEL no 

Paraná. 

 

PERGUNTA 11: O fabricante disponibiliza ferramentas de monitoramento e solução de incidentes de forma 

remota. A rede do Sistema FIEP é interligada? Permite acesso (dentro da rede do Sistema FIEP) a todos 

os equipamentos de impressão que estiverem conectados na rede?  

RESPOSTA 11: Já respondido na questão 2. 

 

PERGUNTA 12: Existirá(ão) equipamento(s) instalado(s) via conexão local (conexão USB) nas estações de 

trabalho? 

RESPOSTA 12: Eventualmente poderão existir, como nas Unidades citadas na questão 2. 
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PERGUNTA 13: A Contratada poderá utilizar software que realiza a coleta de forma automática dos 

contadores dos equipamentos, mesmo os que estão conectados de forma local (conexão USB) nas estações 

de trabalho? 

RESPOSTA 13: Sim, desde que devidamente homologada pela equipe de TI. 

 

PERGUNTA 14: A contratada pode realizar a ativação de backup, restabelecendo o serviço de impressão, 

permitindo a contratada realizar a parado do relógio de solução do chamado para os casos onde o reparo 

necessite de peças. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 14: Sim, desde que os serviços não sejam prejudicados até o retorno do equipamento original. 

 

PERGUNTA 15: Entendemos que o Órgão Contratante disponibilizará infraestrutura de servidor (física ou 

virtual) para instalação dos softwares de monitoramento, bilhetagem e drivers de impressão, correto? 

RESPOSTA 15: Sim, está correto. 

 

PERGUNTA 16: Entendemos que o perfil de MDO residente para realizar a gestão dos serviços, conforme 

solicitado em Edital, não necessita possuir conhecimento/perfil técnico, podendo assim, a Contratada 

desconsiderar a nomenclatura de Técnico Residente, conforme descrito no item 2.3.4., correto? 

RESPOSTA 16: Sim, deverá ter preferencialmente perfil técnico que possa entregar, inclusive, demandas 

técnicas sobre a gestão de impressão, por exemplo. De todo modo, são serviços que o profissional poderá 

ter o suporte da contratada remotamente, ou seja, não é imprescindível.  

 

PERGUNTA 17: Entendemos que, com a necessidade de inclusão de MDO residente para atendimento das 

solicitações dispostas em Edital, a infraestrutura (mobília, estação de trabalho, ramal/telefone, acesso a e-

mail, portal de Service Desk etc.) aos recursos residentes será disponibilizada pelo Órgão Contratante, 

correto? 

RESPOSTA 17: Sim, está correto o entendimento. 

 

PERGUNTA 18: No equipamento do TIPO I é solicitado Disco rígido mínimo de 250 GB. Relatamos que 

muitos fabricantes, devido ao custo e atual tecnologia existente no mercado, disponibilizam apenas SSD de 

no máximo 128GB, sendo o mesmo mais do que suficiente para execução de todas funções do 

equipamento, além disso, especificações acima desta, tendem a elevar o custo do equipamento, onde 

refletirá diretamente na proposta. Embasado nisso, entendemos que o órgão irá aceitar SSD de no mínimo 

128GB GB, está correto nosso entendimento?  

RESPOSTA 18: Não está correto. Deverão seguir as especificações conforme solicitado. 

 

PERGUNTA 19: Quanto ao item “Formato dos Arquivos Gerados pela Digitalização No mínimo JPEG, PDF 

e PDFa; PDF pesquisável”, entendemos que no formato do arquivo PDF Pesquisável, poderemos 
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disponibilizar esta função via software no servidor, onde o usuário fara a digitalização no equipamento e o 

software fara a conversão do arquivo para PDF pesquisável (OCR) e disponibilizara no diretório de rede 

informado pela contratante. Podemos considerar esta afirmação válida?  

RESPOSTA 19: Conforme previsto no descritivo, o equipamento deverá acompanhar aplicativo OCR 

embarcado (Optical Character Recognition) em língua portuguesa. Dessa forma não será aceito solução de 

OCR que demandem software externos. 

 

PERGUNTA 20: Nos equipamentos do TIPO II, em nossa análise constatamos que as especificações abaixo 

estão acima do padrão comum de mercado, restringindo a participação de diversos fabricantes 

mundialmente conhecidos (Kyocera, Brother, Xerox) além dos equipamentos possuírem um custo elevado, 

refletindo diretamente na proposta a ser ofertada. Sendo assim sugerimos as seguintes alterações conforme 

segue abaixo, onde permitirá os licitantes apresentarem melhores propostas, são elas: 

• Aceitar velocidade do processador de 1 GHZ 

• Aceitar disco regido de SSD de 128GB 

• Aceitar velocidade de 30ppm 

• Aceitar Alimentador ARDF de no mínimo 50 páginas 

• Aceitar ciclo de 80.000 páginas mês 

• Aceitar painel touch screen de no mínimo 5 polegadas 

Caso as especificações sejam extremamente necessárias, solicitamos que citem 3 fabricantes / modelos de 

equipamentos que atendem a todas especificações. 

RESPOSTA 20: Todos os tipos de equipamentos passaram por um estudo de viabilidade para atender o 

máximo de fabricantes possíveis, incluindo o citado no questionamento. Sendo assim, as especificações 

serão mantidas conforme publicado. 

 

PERGUNTA 21: Nos itens “2.1.5 Todas impressoras instaladas, exceto o item 4 (Impressora Colorida 

Pequeno Porte), devem contemplar solução de liberação do painel através de crachá de aproximação” e 

“2.1.31 Nos locais em que as multifuncionais estiverem interligadas via rede, a impressão retida por senha 

deverá ter opções para liberar as impressões através de crachá, senha integrada ao AD (Active Directory) 

do Sistema Fiep, cujas informações técnicas deverão ser fornecidas pelo Sistema Fiep no momento da 

implantação, e senha local cadastrada (PIN) ou ainda funcionalidade específica do driver de impressão”; 

Solicitamos esclarecimento quanto a liberação por crachá, sendo o leitor um acessório a parte e com valor 

relativamente alto, entendemos que a contratante irá fornecer o mesmo. Está correto nosso entendimento?  

RESPOSTA 21: Não está correto. O leitor também deverá ser fornecido com a solução pela licitante. 

 

PERGUNTA 22: Quanto ao item “2.1.9 Os equipamentos devem conter tensão de 110/220V. Caso o 

equipamento não possua função nativa para alternar a voltagem, cabe a CONTRATADA disponibilizar 

transformador/estabilizador”. Solicitamos que informem o número de equipamentos que serão ligados em 
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110V e em 220V, visto o transformador ser um acessório e com um custo elevado, que reflete diretamente 

na proposta.  

RESPOSTA 22: Caso o equipamento não seja Bi volt, a proporção será aproximadamente de: 

95% para equipamentos em voltagem de 110V. 

5% para equipamentos em voltagem de 220V. 

 

PERGUNTA 23: Referente ao item “2.1.33 Após o envio do documento para impressão, deverá ser possível 

a retirada do documento impresso em qualquer equipamento da rede local dentro de uma Unidade do 

Sistema Fiep”; entendemos que para esta funcionalidade, todos equipamentos estarão em rede interligados 

via servidor, sendo a contratante responsável pela infraestrutura dos locais. Está correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA 23: Sim, está certo o entendimento. 

 

 

Curitiba, 24 de julho de 2020. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


