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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:  

Itens 5 e 6:  

Edital solicita: “Tempo de resposta de no máximo 6 ms;” 

- Entendemos que ao solicitar o tempo de resposta de 6ms, é referente ao tempo de resposta no modo 

rápido, visto que os monitores da maioria dos fabricantes possui este padrão para o monitor com as 

características solicitadas. 

Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 01:  

O tempo de resposta solicitado para esse item é o tempo de resposta típico, isto é, de cinza para cinza.  

 

 

PERGUNTA 02:  

Itens 10: 

Solicita: “Deve ter 01 (uma) saída analógica: VGA; 

Caso não venha com saída VGA nativa, dever vir acompanhado de um conversor para VGA do mesmo 

fabricante do equipamento; 

Deve ter 01 (uma) saída digital: HDMI padrão ou mini HDMI ou Mini DisplayPort ou DisplayPort para 

monitor externo digital. 

Caso não venha com saída HDMI padrão nativa, dever vir acompanhado de um conversor para HDMI 

padrão do mesmo fabricante do equipamento; 

- Entendemos que ao ofertar equipamento que possua nativo apenas uma porta HDMI e entregando um 

adaptador do tipo HDMI para VGA, estaremos atendendo as necessidades da entidade para os produtos. 

Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 02:  

Sim, está correto o entendimento.                               

 

PERGUNTA 03:  

Item 10: 

Solicita: “No mínimo 01 (um) processador com no mínimo 04 núcleos físicos e no mínimo 08 Threads; 

Índice PassMark, versão 10 - CPU Mark igual ou superior a 7.800, de acordo com a avaliação da 

PassMark Software (https://www.cpubenchmark.Net ). 

- Com a recente atualização de processadores Intel, os novos Intel Core I7, possuem características novas 

e desempenho superior a seu anterior. Entendemos que por ser o processador disponível, de maior 
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desempenho para notebooks, será aceita a variação de pontuação de até 7%, para atendimento da 

pontuação solicitada. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 03:  

Sim, está correto o entendimento. 

 

PERGUNTA 04:  

Item 11: 

Solicita: “Arquitetura x64 bits, compatível com o equipamento ofertado, com Intel® Xeon® de 6 núcleos ou 

superior e Número de Threads: 12 ou superior; 

Índice PassMark, versão 10 - CPU Mark igual ou superior a 15.500, de acordo com a avaliação da 

PassMark Software (https://www.cpubenchmark.Net ). 

- Com a recente atualização de processadores Intel, os novos Intel Xeon, possuem características novas e 

desempenho superior a seu anterior. Entendemos que ao solicitar processador com 6 núcleos e 12 

threads, será aceita a variação de pontuação de até 4%, para atendimento ao item e participação com 

valor competitivo ao equipamento e ao pregão. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 04:  

Sim, está correto o entendimento. 

 

 

PERGUNTA 05:  

1. No ANEXO I - Itens 1,2 e 3-Mini Desktop Tipo 1,2 e 3 - páginas 15,19,24 subitem -  Suporte para 

Fixação é solicitado: ''Deverá ser fornecida solução própria ou oficialmente homologada, devidamente 

comprovado por catálogo do fabricante ou declaração, visando a fixação do equipamento ao monitor 

cotado (fixação no próprio monitor ou no pedestal), através da furação VESA do gabinete, formando um 

conjunto único e compacto, sem alterar ou limitar as condições de ergonomia exigidas para o monitor 

(inclinação, rotação e ajuste de altura);A solução não poderá se utilizar de frisagens, usinagens em geral, 

furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de 

materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes ; Deverá ser 

fornecido 01 (um) suporte para cada microcomputador ; O conjunto suporte/monitor/microcomputador 

deverá formar um conjunto harmonioso simulando um equipamento ALL IN ONE ; Todos os itens 

(parafusos, buchas e outros) necessários para a fixação a monitores que sigam o padrão VESA deverão 

acompanhar o produto ; Somente será aceito o padrão VESA para fixação do gabinete ao Suporte de 

Fixação.''. 

RESPOSTA 05:  

Não será necessário entregar a solução de suporte para fixação, uma vez que não se sabe em qual 

monitor serão utilizados esses suportes.  
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PERGUNTA 06:  

2. O padrão VESA tem como objetivo a fixação de monitores a pedestais e paredes.  A fixação dos 

minis PCs através de suportes ao monitores varia de acordo com o fabricante do monitor do minis PC. 

Alguns casos não utilizam padrão VESA para fixação no mini-PC, apenas para fixação do suporte (que 

acopla o mini PC) ao monitor. Como estes itens (1, 2 e 3)  estão sendo adquiridos sem um monitor 

específico, o simples fornecimento de um suporte com padrão VESA pode ser INDEQUADO para o 

monitor aonde ele for instalado. Entendemos que o suporte fornecido deverá permitir a fixação do gabinete 

do mini PC a QUALQUER monitor que tenha o padrão VESA, independente de tamanho ou fabricante. 

Está correto nosso entendimento?. 

RESPOSTA 06:  

Não será necessário entregar a solução de suporte para fixação, uma vez que não se sabe em qual 

monitor serão utilizados esses suportes.  

 

 

PERGUNTA 07:  

3. No ANEXO I - Item 3 - Mini Desktop Tipo 3, página 23  -   Interface e Controladora de Vídeo é 

solicitado: ''Deve ter 02 (duas) saídas digitais: HDMI padrão ou mini HDMI ou Mini DisplayPort ou 

DisplayPort para monitor externo digital. Caso não venha com saída HDMI padrão nativa, dever vir 

acompanhado de um conversor para HDMI padrão do mesmo fabricante do equipamento;''. Grandes 

fabricantes mundiais de mini-pcs tem modelos com até 3 portas de vídeo, sendo estes 2x Display Port e 1 

(uma) VGA ou HDMI. Entendemos que um equipamento com 2 (duas) Portas Display e uma terceira VGA 

ou HDMI atende ao solicitado neste item. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 07:  

Sim, está correto o entendimento.  

 

 

PERGUNTA 8  

4. No ANEXO I - Itens 7,8 e 9 - Notebook Tipo 1,2 e 3 - páginas 35, 39, 43 -   Memória RAM é 

solicitado: ''4GB ou 8 GB de memória instalada;''. Entendemos que a memória fornecida não deverá ser 

soldada a placa mão do equipamento para permitir sua reposição em caso de defeitos. Está correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA 08:  

Sim, está correto o entendimento.  
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PERGUNTA 09: 

5. No ANEXO I -  Itens 7,8 e 9 - Notebook Tipo 1,2 e 3, páginas 35, 39, 44 - subitem -   Interfaces 

(integradas/mínimas) é solicitado: ''Deve ter, no mínimo, 03 (três) portas USB 3.0 ou superior, integradas 

(on board) não podendo usar hubs ou placas externas para atingir este item e tecnologia; Uma das 3 (três) 

portas, poderá ser no modelo USB tipo C.''. Entendemos que as (03) portas USB 3.0, inclusive as portas 

USB-C caso fornecidas, deverão estar livres para uso enquanto o equipamento estiver conectado a 

tomada e tendo sua bateria carregada, permitindo a conexão de dispositivos externos como teclados, 

mouses, HDs externos, etc. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 09:  

Sim, está correto o entendimento.  

 

 

PERGUNTA 10 

6. No ANEXO I - Itens 7,8 e 9 - Notebook Tipo 1,2 e 3, páginas 35, 40, 44  -   Bateria é solicitado: 

''Bateria de Li-Ion, 3 células e 45 Wh de capacidade ou superior.''. Grandes fabricantes mundiais de 

computadores fornecem em seus equipamentos corporativos baterias de 3 células de 40Wh. Visando 

possibilitar uma maior oferta de modelos e fabricantes , proporcionando uma maior competitivade e 

consequentemente uma maior economicidade para o certame, entendemos que serão aceitas baterias de 

3 células de 40Wh. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 10:  

Não está correto o entendimento. Deve ser atendido o que é solicitado no edital.  

 

 

PERGUNTA 11 

7. No Lote/Item 7-Notebook Tipo 1, página 35, 43  -   Tela & Interface e Controladora de Vídeo é 

solicitado: ''Deve ter 01 (uma) saída analógica: VGA; Caso não venha com saída VGA nativa, dever vir 

acompanhado de um conversor para VGA do mesmo fabricante do equipamento; Deve ter 01 (uma) saída 

digital: HDMI padrão ou mini HDMI ou Mini DisplayPort ou DisplayPort para monitor externo digital. Caso 

não venha com saída HDMI padrão nativa, dever vir acompanhado de um conversor para HDMI padrão do 

mesmo fabricante do equipamento;''. O Termo de referência solicita saídas VGA e HDMI, integradas ou via 

adaptadores. Entendemos que o equipamento deve suportar SIMULTANEAMENTE duas saídas de vídeo, 

sendo uma VGA e a segunda HDMI (ambas podendo ser entregues via adaptador). Está correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA 11:  

Não está correto o entendimento. O Equipamento deve possuir ao menos uma saída de vídeo.  
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PERGUNTA 12 

8. No ANEXO I - Item 9-Notebook Tipo 3, página 43  - subitem – “Processador” é solicitado: ''Índice 

PassMark, versão 10 - CPU Mark igual ou superior a 7.000, de acordo com a avaliação da PassMark 

Software (https://www.cpubenchmark.net/cpu_test_info.html ).''. O índice PassMak é um índice que 

considera a média de índices submetidos pelos usuários deste site. Este índice pode sofrer variações 

significativas no decorrer do tempo. Entendemos que serão aceitos equipamentos com índices variando 

em até 2% para cima (6860) ou para baixo (7140) do índice solicitado 7000. Está correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA 12:  

Sim, está correto o entendimento.   

 

 

PERGUNTA 13: 

9. Não localizamos no edital e seus anexos, os CNPJs dos participantes, poderiam compartilhar essa 

informação para análise, por gentileza? 

RESPOSTA 13:  

As quantidades e os modelos a serem entregues em cada localidade serão fornecidos no momento da 

ordem de compra. Para efeitos de informação as unidades do Sistema Fiep abrangem apenas o estado do 

Paraná. 

 

PERGUNTA 14 

10. Para atendimento ao objeto deste edital, a solução a ser ofertada é composta por produtos 

(hardware) e serviços (garantia). Tendo em vista que a tributação sobre esses itens é diferenciada e 

considerando que a raiz dos CNPJs é a mesma, entendemos que será permitida a emissão de nota de 

produtos para os equipamentos e nota de serviços para a garantia, desde que a soma das duas notas seja 

o valor do item ofertado. (equipamento + garantia).  Para tal, na habilitação apresentaremos os 

documentos dos dois CNPJs, mesmo eles possuindo a mesma raiz. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 14:  

Deve ser faturado uma única nota fiscal de venda de produto de acordo com as normas fiscais vigentes já 

com o  valor do equipamento e garantia. 

 

PERGUNTA 15: 

11. No edital, itens 14.3, 14.4 e 14.5, é mencionado restrição à subcontratação. Tendo em vista que 

não temos nenhum tipo de serviço previsto nessa contratação e que a contratada apenas subcontrata 

terceiros para troca de peças, mantendo toda e qualquer responsabilidade envolvida e considerando que a 
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assistência técnica poderá ser tanto do fabricante quanto do proponente, entendemos que podemos seguir 

com a participação nesse processo. Está correto o nosso entendimento? 

RESPOSTA 15:  

Sim, está correto o entendimento.  

 

PERGUNTA 16: 

12. O edital menciona assinatura de documentos da licitante por seu representante legal. Contudo, 

entende-se que é possível a assinatura por procurador devidamente habilitado e que detenha poderes 

para firmar documentações em nome da empresa. Está correto esse entendimento? 

RESPOSTA 16:  

Sim, está correto o entendimento. 

 

PERGUNTA 17: 

13. O edital menciona no item que a proposta vencedora deverá ter sua última folha assinada pelo 

licitante ou seu representante legal. Contudo, considerando que, diante da classificação do COVID-19, 

pela OMS, como uma pandemia em 11 de março do corrente ano, bem como das recomendações 

emanadas pelas autoridades de saúde de todas as esferas de governo, a licitante deslocou para o regime 

de home office toda sua força de trabalho cuja tarefa seja compatível com esse formato, o que inviabiliza a 

reunião de pessoas para, por exemplo, assinar documentos fisicamente. Diante disso, afim de simplificar o 

processo, entendemos que podemos realizar a assinatura digital e enviar os documentos de forma 

eletrônica, dispensando o envio fisíco destes. Está correto esse entendimento? 

RESPOSTA 17:  

Sim, esta correto, desde que o documentos tenha a assinatura eletrônica de forma legal. 

 

 

PERGUNTA 18: 

14. Referente a “Assistência Técnica” de todos os itens, onde descreve que: “O SLA (Service Level 

Agreement) para o ATENDIMENTO INICIAL é de até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da abertura da 

ordem de serviço.  O SLA (Service Level Agreement) execução dos serviços de assistência técnica para a 

SOLUÇÃO e reparo do problema provendo a manutenção do hardware e possíveis trocas de peças da 

falha detectada é de 96 horas corridas (quatro dias úteis), a partir da abertura da ordem de serviço.”, com 

o objetivo de prestar um atendimento ágil, de excelência, reduzir o tempo de indisponibilidade do 

equipamento, acelerarando o seu tempo de reparo, entendemos que o atendimento inicial de 24 (vinte e 

quatro) horas poderá ocorrer através de contato telefônico (0800), realizado pela Contratante, no qual, 

com a colaboração da sua equipe de TI ou com o próprio usuário, realizará alguns testes e verificações 

junto com a Contratada a fim de se  identificar o problema do equipamento.  Salientamos que, na 
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eventualidade de ser identificada  a necessidade de troca de peças nesta fase de diagnóstico, será 

acionado imediatamente o atendimento on-site. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 18:  

Sim, está correto o entendimento. 

 

 

PERGUNTA 19: 

1. Acessórios e o Envio postal:  

O Edital pede o fornecimento de alguns acessórios, como Maleta e VESA. Entendemos que, de forma a 

prestar um atendimento eficaz, é admitida o envio de acessórios como VESA e Maleta através de serviço 

postal às expensas da CONTRATADA, sem necessidade de encaminhar um profissional ao local, uma vez 

se tratarem de acessórios não reparáveis e que não exigem conhecimento técnico específico para 

substituição. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 19:  

Não será necessário entregar a solução de suporte VESA, uma vez que não se sabe em qual monitor 

serão utilizados esses suportes. Quanto à maleta sim está correto o entendimento.   

 

 

PERGUNTA 20: 

2. Acessórios e Garantia 12 meses:  

Acerca do fornecimento dos acessórios (mouse, maleta e VESA)  a garantia padrão de mercado é de 12 

meses, especialmente pelo fato de que sua utilização e conservação depende do zelo e manuseio do 

usuário. Para que não haja prejuízo ao erário por falta de zelo do servidor na conservação do acessório, 

entendemos que a garantia a ser prestada, portanto, é a padrão de mercado, qual seja de 12 meses. 

Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 20:  

Não está correto o entendimento. A garantia dos acessórios deve acompanhar a dos equipamentos 

conforme solicitado no edital.  

  

 

PERGUNTA 21: 

3. Bateria e Garantia 12 meses:  

Entendemos que o prazo de garantia da bateria do Notebook a ser fornecida será de 12 meses 

especialmente pelo fato de que sua utilização e conservação depende do zelo e manuseio do usuário. 

Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 21:  

Sim, está correto o entendimento. 



 

 

 
 

ESCLARECIMENTO III 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 3.0214/2020 

 

 
NJS 

CPL 

 

 

8 / 13 

PERGUNTA 22: 

4. Atendimento inicial remoto:  

Entendemos que a prestação de assistência técnica categorizada como "Atendimento Inicial" dentro do 

item de “Assistência Técnica” poderá ser executado remotamente via atendimento telefônico, como forma 

de disponibilizar as melhores ferramentas e expertise do técnicos da CONTRATADA.  Nosso 

entendimento está correto? 

RESPOSTA 22:  

Sim, está correto o entendimento. 

  

 

PERGUNTA 23: 

5. Substituição de peças: O Anexo I do Edital dispõe que “durante a vigência da garantia dos 

equipamentos, caso seja detectada falha comum em vários equipamentos (acima de 15 unidades), 

caracterizando desta forma um problema de lote de produtos, a proponente deverá promover o retrofit 

(substituição de peças de todos os produtos do mesmo lote) ou a substituição de todos os equipamentos 

do mesmo lote fornecidos para o SESI/SENAI, em um prazo máximo de 60 dias, a partir da data de 

acionamento FABRICANTE/PROPONENTE pelo SESI/SENAI. As peças ou equipamentos a serem 

substituídos deverão ter características idênticas ou superiores às fornecidas inicialmente ao 

SESI/SENAI.” – Entendemos que as 15 ocorrências mencionadas neste item referem-se a ocorrências 

ocorridas em um mesmo modelo de equipamento. Solicitamos que validem o nosso entendimento. Ainda, 

questionamentos se, em caso de necessidade retrofit ou substituição dos equipamentos, podemos 

considerar o prazo de 90 dias contados do acionamento.  

RESPOSTA 23:  

Sim, está correto o entendimento. 

 

 

PERGUNTA 24: 

6. Multas: A Cláusula 14.3 do Edital dispõe que “não será possível a subcontratação total do objeto deste 

certame.” - Nos termos do edital, está claro que a responsabilidade pelo fornecimento dos equipamentos, 

bem como pelos serviços de garantia e assistência técnica a serem prestados, serão da licitante 

vencedora. Todavia, entendemos que caso a licitante vencedora seja, também, a fabricante dos 

equipamentos, os serviços relacionados à garantia e assistência técnica poderão ser executados por sua 

rede credenciada, permanecendo a licitante vencedora totalmente responsável por tais serviços – 

poderiam validar nosso entendimento? 

RESPOSTA 24:  

Sim, está correto o entendimento. 
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PERGUNTA 25: 

7. Multas: A cláusula 17.3.1 do Edital dispõe que “Nos casos de descumprimento do prazo de 

execução/entrega, aplicação de multa de 2% (dois por cento) e juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o 

valor dos serviços efetivamente atrasados e ensejando a critério do Sesi/Senai, a rescisão contratual” – 

Entendemos que a multa de 2% indicada na cláusula não será aplicada diariamente, sendo a aplicação 

diária tão somente em relação aos juros. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 25: 

Sim, está correto o entendimento. 

 

 

PERGUNTA 26: 

8. Multas: A Cláusula 17.3.2 Edital dispõe que “na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 

5% (cinco por cento), sobre a porção inadimplida do valor atualizado do contrato e ensejando, a critério do 

Sesi/Senai, a rescisão contratual” - Entendemos, com base nos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade, que os percentuais da multa serão calculados sobre o valor da parcela inadimplida e não 

sobre o valor total do Contrato. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 26: 

Sim, está correto o entendimento. 

 

 

PERGUNTA 27: 

9. Multas: A Cláusula 17.3.3 do Edital dispõe que “em caso de inexecução total, multa no percentual de 

10% (dez por cento) do valor atualizado do objeto contratado e ensejando, a critério do Sesi/Senai, a 

rescisão contratual” - Entendemos, com base nos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, que os 

percentuais da multa serão calculados sobre o valor da parcela inadimplida e não sobre o valor total do 

Contrato. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 27: 

Sim, está correto o entendimento. 

 

 

PERGUNTA 28: 

Esclarecimento 01 

Possuir arquitetura de 64 bits; 

No mínimo 01 (um) processador com no mínimo 04 núcleos físicos e no mínimo 08 Threads; 
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Índice PassMark, versão 10 - CPU Mark igual ou superior a 6.066, de acordo com a avaliação da 

PassMark Software 

(https://www.cpubenchmark.Net ) .  

 O equipamento que pretendemos ofertar dispõe de um processador com 6 (seis) núcleos físicos e 6 (seis) 

threads, que possui um desempenho superior em mais de 50% da pontuação requisitada no benchmark 

PassMark CPUMark v10.  

Levando em consideração que o objetivo final na aquisição é adquirir equipamentos com o melhor 

desempenho possível e cientes que mesmo atende na íntegra os demais requisitos, onde a diferença no 

número de threads não torna o mesmo inferior, pelo contrário, amplamente superior.  

Entendemos portanto que será prontamente aceito pela ilustre comissão, está correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA 28: 

Não está correto o entendimento. Deverá atender o que está sendo solicitado no edital. 

  

 

PERGUNTA 29: 

Esclarecimento 02 

Caso não venha com saída VGA nativa, dever vir acompanhado de um conversor para VGA do mesmo 

fabricante do equipamento; 

Visando ampliar a competitividade no certame entendemos que não haverá prejuízo técnico ao 

equipamento no aceite de adaptadores de outros fabricantes, a aceitação do mesmo promoverá a disputa 

e ampliará a gama de equipamentos a serem ofertados gerando assim economia aos cofres públicos, está 

correto nosso entendimento?  

Referente ao item 09 

RESPOSTA 29: 

Sim, está correto o entendimento.  

  

 

PERGUNTA 30: 

Esclarecimento 03 

Processador 

Possuir arquitetura de 64 bits; 

No mínimo 01 (um) processador com no mínimo 04 núcleos físicos e no mínimo 08 Threads; 

ndice PassMark, versão 10 - CPU Mark igual ou superior a 7.000, de acordo com a avaliação da PassMark 

Software 

(https://www.cpubenchmark.Net ) .  

Ter no processador tecnologia de Virtualização; 

https://www.cpubenchmark.net/
https://www.cpubenchmark.net/
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Processador Lançado no ano de 2019 ou posterior; 

Processadores descontinuados não serão aceitos. 

O equipamento que pretendemos ofertar dispõe de um processador com 6 (seis) núcleos físicos e 6 (seis) 

threads, que possui um desempenho superior em mais de 50% da pontuação requisitada no benchmark 

PassMark CPUMark v10.  

Levando em consideração que o objetivo final na aquisição é adquirir equipamentos com o melhor 

desempenho possível e cientes que mesmo atende na íntegra os demais requisitos, onde a diferença no 

número de threads não torna o mesmo inferior, pelo contrário, amplamente superior.  

Entendemos portanto que será prontamente aceito pela ilustre comissão, está correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA 30: 

Não está correto o entendimento. Deverá atender o que está sendo solicitado no edital. 

 

 

PERGUNTA 31: 

Esclarecimento 04 

Visando ampliar a competitividade no certame entendemos que não haverá prejuízo técnico ao 

equipamento no aceite de adaptadores de outros fabricantes, a aceitação do mesmo promoverá a disputa 

e ampliará a gama de equipamentos a serem ofertados gerando assim economia aos cofres públicos, está 

correto nosso entendimento?  

Referente ao item 11 

RESPOSTA 31: 

Sim, está correto o entendimento.  

  

 

PERGUNTA 32: 

Esclarecimento 05 

Interface e Controladora de Vídeo 

Caso não venha com saída VGA nativa, dever vir acompanhado de um conversor para VGA do mesmo 

fabricante do equipamento; 

Caso não venha com saída HDMI padrão nativa, dever vir acompanhado de um conversor para HDMI 

padrão do 

mesmo fabricante do equipamento; 

Visando ampliar a competitividade no certame entendemos que não haverá prejuízo técnico ao 

equipamento no aceite de adaptadores de outros fabricantes, a aceitação do mesmo promoverá a disputa 

e ampliará a gama de equipamentos a serem ofertados gerando assim economia aos cofres públicos, está 

correto nosso entendimento?  
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 Referente aos itens 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11  

RESPOSTA 32: 

Sim, está correto o entendimento.  

 

 

PERGUNTA 33:  

Esclarecimento 06 

Apresentar certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o padrão de gerenciamento DMI 

2.0 ou alternativamente apresentar comprovação de que a proponente ou o fabricante do equipamento 

são membros do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrão “DMI” de 

gerenciamento. A exigência desta certificação segue orientação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão do Governo Federal considerando a especificação para TIC; 

 É de amplo conhecimento que atualmente o padrão DMI foi atualizado para padrão CIM de 

gerenciamento, conforme pode ser comprovado através do site https://www.dmtf.org/node/22.    

Diante do exposto, entendemos que serão aceitos equipamento com o padrão de gerenciamento atual da 

DMTF (CIM), está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 33: 

Sim, está correto o entendimento.  

 

 

PERGUNTA 34:  

Esclarecimento 07 

O SLA (Service Level Agreement) para o ATENDIMENTO INICIAL é de até 24 (vinte e quatro) horas, a 

partir da abertura da ordem de serviço. 

O SLA (Service Level Agreement) execução dos serviços de assistência técnica para a SOLUÇÃO e 

reparo do problema provendo a manutenção do hardware e possíveis trocas de peças da falha detectada 

é de 96 horas corridas (quatro dias úteis), a partir da abertura da ordem de serviço. Passado esse prazo 

sem a resolução do problema o Fabricante/Proponente poderá sofrer sanções previstas nesse Edital; 

No intuito de evitar entendimentos dúbios, com o objetivo de prestar um atendimento ágil, de excelência, 

reduzir o tempo de indisponibilidade do equipamento, acelerando o seu tempo de reparo, entendemos que 

o atendimento inicial com prazo de até 24 horas possa ocorrer através de contato telefônico (0800), 

realizado pela Contratante, no qual, com a colaboração da sua equipe de TI ou com o próprio usuário, 

realizará alguns testes e verificações junto com a Contratada a fim de se identificar o problema do 

equipamento, salientando que, na eventualidade de ser identificada a necessidade de troca de peças 

nesta fase de diagnóstico, será acionado imediatamente o atendimento on-site com tempo de solução de 

48 horas, está correto nosso entendimento?  

  

https://www.dmtf.org/node/22
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Condições Gerais  

RESPOSTA 34: 

Sim, está correto o entendimento.  

  

 

PERGUNTA 35:  

Esclarecimento 08 

Considerando a legislação fiscal vigente, bem como que o objeto da contratação contempla o 

fornecimento de equipamentos e serviços de garantia, entendemos que as notas fiscais poderão ser 

emitidas de acordo com o objeto a ser faturado, ou seja, poderão ser emitidas notas fiscais distintas para o 

hardware e serviços como garantia estendida. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 35: 

Deve ser faturado uma única nota fiscal de vende de produto de acordo com as normas fiscais vigentes já 

com o valor do equipamento e garantia. 

  

  

Curitiba, 23 de novembro de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 

 


