
 

                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8828    www.senacdf.com.br 

ESCLARECIMENTOS  

Prezados Senhores, 

 

Em atenção aos questionamentos quanto o Instrumento Convocatório Pregão 

Eletrônico SRP nº 13/2020, que tem por objeto o registro de preço para a eventual contratação 

de empresa especializada no fornecimento de equipamentos destinados à execução de serviços 

de impressão na modalidade de outsourcing, abrangendo o fornecimento de impressoras 

multifuncionais, com fornecimento de insumos e peças de reposição, para atender as 

necessidades do Senac-DF, trazemos os seguintes esclarecimentos: 

 
Empresa: SIMPRESS 
 
Pergunta 1: “Em todos os equipamentos é solicitado “1.9. Possuir funcionalidade de 
digitalização monocromática e colorida com OCR”.  Entendemos que solução de OCR poderá ser 
realizada via software, não havendo a necessidade do mesmo ser nativo do equipamento, o que 
restringiria a participação de diversos fabricantes tais como HP e SAMSUNG, está correto nosso 
entendimento”? 
 
Resposta: As duas abordagens, nativa no equipamento ou via software serão aceitas. 
 
Pergunta 2: “O fabricante disponibiliza ferramentas de monitoramento e solução de incidente 
de forma remota. A rede do Órgão Contratante é interligada? Permite acesso, em seu 
ambiente, a todos os equipamentos de impressão que estiverem conectados/configurados em 
rede”? 

Resposta: Com exceção dos equipamentos solicitados para atendimento as parcerias, todos os 
outros estarão dentro da mesma rede, sendo essa totalmente interligada. 

Pergunta 3: “No ambiente do Órgão Contratante há a necessidade de instalação de 
equipamentos de impressão de forma local (conexão via USB)”? 

Resposta: Conforme o item 11 esse recurso é comum e previsto para todos os equipamentos. 

Pergunta 4: “A Contratada poderá utilizar software que coleta de forma automática os 
contadores dos equipamentos, mesmo os que estão conectados de forma local, via USB nas 
estações de trabalho”? 

Resposta: As necessidades para esse tipo de operação deverão ser avaliados pela equipe de 
segurança de rede do Senac. Quanto a coleta via USB essa poderá ser feita, desde que 
acompanhada por um funcionário da unidade na qual o equipamento está instalado. 

Pergunta 5: “Entendemos que a manutenção preventiva também poderá ser realizada em 
conjunto com a visita da equipe técnica da Contratada no momento da manutenção corretiva, 
correto”? 

Resposta: A contratada deverá apresentar os intervalos recomendados pelo fabricante para a 
execução de manutenções preventivas, conforme solicitado no edital. Se durante algum 
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atendimento a contratada desejar realizar uma manutenção preventiva, essa poderá realiza-lo, 
sem prejuízo ao que é solicitado no edital. 

Pergunta 6: “O regime de atendimento nas localidades dispostas em Edital será das 8h30 às 
17h30, de segunda a sexta-feira, em horas úteis, desconsiderando finais de semana e feriados, 
correto”? 

Resposta: O entendimento está correto. 

Pergunta 7: “Se o tempo para atendimento do SLA não estiver expresso em horas úteis, 
entendemos que a Contratada terá permissão de acesso irrestrito a todos os endereços 24horas 
corridas, mesmo que este seja após às 17h30, onde o Órgão terá a obrigação de manter 
funcionário(s)/recurso(s) para recepção do técnico da Contratada. Está correto nosso 
entendimento? Caso contrário, entendemos que o SLA será em regime comercial de 
atendimento das 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira”. 

Resposta: O atendimento está previsto em horas corridas, dentro do horário de funcionamento 
previsto no edital. 

Pergunta 8: “Uma vez que em Edital é informado que os equipamentos de impressão 
necessitam possuir, de forma nativa ou via solução embarcada, meios de autenticação para 
liberação de trabalhos de impressão, entendemos que a Contratada poderá aplicar a solução de 
Follow You, garantindo assim a disponibilidade operacional do ambiente, ou seja, o usuário final 
poderá realizar o processo de impressão em qualquer equipamento do site ou de outros sites, 
se assim a rede do Órgão Contratante permitir. Desta forma, compreendemos que a 
"Severidade Alta" (atendimento em até 1 (uma) hora e solução em até 4 (quatro) horas) para 
nível de serviços, poderá ser desconsiderada, correto”? 

Resposta: Por não ser um recurso solicitado, entendemos que a redução solicitada não é 
cabível, devendo a Contratada seguir os prazos para atendimento definidos no edital. 

Pergunta 9: “A instalação de driver de impressão nas estações de trabalho (fila de impressão) 
poderá ser realizada de forma remota e transparente ao usuário final com ferramentas ou 
políticas de GPO/Logon Script? Se não for possível, é necessário que o Órgão Contratante 
informe qual a quantidade de estações de trabalho por site/unidade para instalação de drivers 
de impressão”? 

Resposta: A Contratada deverá fornecer os drivers para que esses sejam instalados via GPO, 
orientando e acompanhando a equipe responsável no esclarecimento de dúvidas e resolução de 
eventuais problemas de deploy. Excetuam-se desse tipo de instalação dos equipamentos nas 
parcerias. Nesse caso, a instalação dos drivers estará limitada à no máximo 5 equipamentos, 
devendo ser feita in-loco pelos técnicos da Contratada. 

Pergunta 10: “Solicitamos ao Órgão Contratante que informe qual o histórico de 
movimentações de equipamentos de impressão entre sites realizados nos últimos 12 (doze) 
meses”. 
 
Resposta: Os equipamentos hoje em uso são alugados e não houve movimentação durante 
esse período. 
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Pergunta 11: “Sobre o tema de cotas de impressão, entendemos que a instalação será 
realizada pela Contratada, mas a administração e gestão das cotas será realizada pelo Órgão 
Contratante, correto”? 

 
Resposta: Sim, após a instalação, testes e treinamento aos usuários responsáveis pelo 
gerenciamento a ser ministrado pela Contratada. 

  
Pergunta 12: “O Órgão Contratante possui em seu ambiente atual o recurso de cotas de 
impressão em uso? Possui um colaborador dedicado para operar, realizar a gestão, controle e 
atender aos usuários finais deste recurso”? 

 
Resposta: Não possui software de controle. Serão designados profissionais para executar essa 
tarefa. 

 
Pergunta 13: “Qual o tipo e cota de impressão é desejo do Órgão 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: Os requisitos mínimos estão previstos no edital, podendo a Contratada ofertar uma 
solução que possua controles mais robustos.  

  
Pergunta 14: “Entendemos que a Contratada poderá realizar a ativação de equipamento de 
backup, restabelecendo o serviço de impressão, permitindo à Contratada realizar a parada do 
relógio de solução do chamado para os casos onde o reparo necessite de peças, correto”? 

 
Resposta: Solicitamos que considerem a forma de atendimento descrita no edital. 

 
Pergunta 15: “Como não há informação sobre o tema de mau uso ou uso indevido dos 
equipamentos de impressão em Edital, entendemos que os eventuais custos de orçamento 
referente a uso indevido do equipamento serão custeados pelo Órgão Contratante, correto”? 

 
Resposta: O entendimento está correto, desde que comprovado de forma inequívoca pela 
Contratada. Isso não inclui erros de operação devido a falta de capacitação pela Contratada aos 
usuários da Contratante. 

  
Pergunta 16: “Entendemos que o Órgão Contratante disponibilizará infraestrutura de servidor 
de impressão (físico ou virtual para instalação do software de bilhetagem, software de 
monitoramento e drivers de impressão, conforme descrito em Edital, correto”? 

 
Resposta: O entendimento está parcialmente correto, pois a Contratada disponibilizará os 
servidores, entretanto drivers de impressão e sistema de gerenciamento de impressão e 
bilhetagem deverão ser disponibilizados pela Contratada. 

 
Pergunta 17: “Entendemos que as trocas/substituições de toners nos equipamentos de 
impressão poderão ser realizadas pelos usuários do Órgão Contratante e/ou equipe de TI, 
mediante treinamento a ser realizado pela contratada durante período de implantação. Tal 
procedimento exime a administração pública de qualquer ônus em caso de improváveis danos 
acidentais, causados nos equipamentos, oriundos no processo de substituição de suprimentos. 
Está correto o nosso entendimento”? 

 
Resposta: O entendimento está correto. 

 
Pergunta 18: “Com base no Item XI, da CLÁUSULA TERCEIRA – “DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA”, que diz que : “Disponibilizar, para a abertura de chamados técnicos, os meios 
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de comunicação, compreendendo: Portal de atendimento Web, 0800 (ou outro tipo de DDG) ou 
telefone local, de forma que o Senac-DF não tenha que pagar interurbano para requerer e 
acompanhar chamados técnicos” Entendemos desta forma, que o primeiro atendimento de 01 
hora exigido no edital pode ser feito de forma remota, desde que cumprido o prazo de solução 
descrito no edital, está correto nosso entendimento”? 

 
Resposta: O entendimento não está correto. O item trata sobre a necessidade da contratada 
disponibilizar canais de comunicação para abertura de demandas, não tratando da forma de 
atendimento (presencial ou remota). 

 
Pergunta 19: “O equipamento do item 03 é descrito inúmeras vezes no edital e no Termo de 
Referência como “Multifuncional Tipo 3 – Monocromática A4 - 40 PPM”. Porém nas 
especificações do item fala “Possuir tecnologia monocromática e policromática”. Entendemos 
que a impressora solicitada neste item trata-se de equipamento de impressão 
somente monocromática, está correto nosso entendimento”? 

 
Resposta: O entendimento está correto. O equipamento deverá possuir capacidade de 
impressão somente monocromática. 

 
Pergunta 20: “Para o item “Multifuncional Tipo 3 – Monocromática A4 - 40 PPM”. Possuímos 
equipamento superior em todos os requisitos do edital, porém com velocidade de 40ppm 
medidos em papel CARTA. Entendemos que serão aceitos equipamentos de 40 PPM medidos em 
papel A4 ou CARTA, está correto nosso entendimento”? 
 
Resposta: Como o item trata somente do formato A4, se a Licitante conseguir comprovar 
inequivocamente que nos dois formatos de impressão (A4 e Carta) a velocidade de impressão é 
equivalente o equipamento poderá ser aceito. 
 

Brasília-DF, 06 de agosto de 2020 

Comissão Permanente de Licitação 


