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ESCLARECIMENTOS 4 

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 (continuação do 

Esclarecimento 1): 

 

Empresa: SIMPRESS 
 

Pergunta 1: “É solicitado para os itens 1, 2, 3 e 4: “Suportar formatos de arquivos de saída da 

digitalização: Open Office World XML (padrão ou com software embarcado), PDF, PDF (OCR), 

TIFF e JPEG”.   

Esclarecemos que o formato XML é um arquivo de dados puro, inexista a possiblidade de 

guardar um documento digitalizado no formato XML, o que ocorre que é utilizado este formato 

para guardar metadados referente aos demais arquivos.  Observamos também que houve uma 

“Open Office”, “World” e “XML”. 

Assim, entendemos que, podemos entregar solução que: “Suporte os formatos de arquivos de 

saída da digitalização: Open Office, Word (padrão ou com software embarcado), PDF, PDF 

(OCR), TIFF e JPEG e consiga exportar metadados em formato XML”. Está correto nosso 

entendimento? ” 

 

Resposta: O formato XML trata do arquivo do pacote office em referência, entretanto, deverá 

ser desconsiderado, sendo mantidos os outros formatos solicitados no item (PDF, PDF (OCR), 

TIFF, etc). 
 

Pergunta 2: “Com relação à resposta da Pergunta número 3, para correto dimensionamento 

do custo da solução, necessitamos entender qual a quantidade de equipamentos de impressão 

instalados de forma local (conexão via USB). ” 

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. 

  

Resposta: Os equipamentos destinados as parcerias são os prováveis candidatos a utilizar esse 

tipo de conexão. 

 

Pergunta 3: “Com relação à resposta da Pergunta abaixo, entendemos que, após avaliação e 

aprovação pela equipe de Segurança de Rede do Órgão Contratante, a Contratada não 

necessitará realizar visita in loco para coleta dos contadores nos equipamentos instalados de 

forma local (USB), está correto nosso entendimento? 
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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 

avaliadas 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. 

 

Resposta: Caso seja possível realizar a leitura de forma remota, a CONTRATADA deverá entrar 

em contato com os empregados designados nas unidades para que esses possam acompanhar 

o procedimento. 

Pergunta 4: “Com relação à resposta da Pergunta abaixo, entendemos que os prazos de 

atendimento e solução informados em Edital serão contabilizados somente de segunda à sexta-

feira, das 08h30 às 17h30, está correto nosso entendimento? ” 

 

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.  

 

Resposta: O entendimento está correto, devendo ser considerado ainda o esclarecimento 

anterior. 

 
Pergunta 5: “Com relação à resposta da Pergunta abaixo, entendemos que houve equívoco na 

resposta, ou seja, o SENAC é responsável pelo fornecimento dos servidores e a empresa que 

for contratada, será responsável pelo sistema de gerenciamento, software de monitoramento e 

bilhetagem e drivers de impressão, correto? ” 

 

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. 

 

Resposta: Segundo a área técnica o entendimento está correto. 

 

Pergunta 6: “Com relação à resposta da Pergunta abaixo, entendemos que, independente do 

canal de comunicação ofertado pela Contratada, solicitamos ao Órgão Contratante que informe 

se o primeiro atendimento poderá ser realizado de forma remota, garantindo maior agilidade no 

apoio ao usuário final e/ou equipe de TI, buscando a solução da ocorrência e quando houver 
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necessidade, direcionando o chamado ao time técnico volante da Contratada para ação in loco. 

A atuação pode ser realizada de tal forma? “ 

 

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 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?  

R -O entendimento não está correto. O item trata sobre a necessidade de 

a Contrata disponibilizar canais de comunicação para abertura de 

demandas, não tratando da forma de atendimento (presencial ou remota). 

 

Resposta: O primeiro atendimento será feito pela área de atendimento da Contratada via site, 

telefone ou outro meio solicitado no edital. Esse procedimento será utilizado para a informação 

sobre prováveis problemas ocorridos, momento no qual a CONTRATADA poderá tentar realizar 

procedimento para resolução do problema, entretanto, há que se considerar que, em caso da 

não solução via telefone os prazos para atendimento já estarão sendo considerados conforme 

previsto no edital. 

 

 

Brasília-DF, 10 de agosto de 2020 

Comissão Permanente de Licitação 
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