
De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Pedido de Esclarecimentos - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 051/2020

Para : licitacao@microsens.com.br.

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Re: Pedido de Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2020

qua, 22 de jul de 2020 17:03

1 anexo

Boa tarde,

Em atenção ao pedido de esclarecimento informo que:

1. A plataforma do Banco do Brasil (licitações-e) utilizada para a realização do pregão
não aceita mais de 2 casas decimais após a vírgula.

2. A vigência do contrato está estabelecida na cláusula décima quarta da minuta
contratual, sendo de 36 meses contados da assinatura do instrumento e não da
instalação do equipamento.

Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Comissão de Licitação - TJGO" <emaillicitacao@tjgo.jus.br>
Para: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 22 de julho de 2020 16:52:54
Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimentos  -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2020

Secretaria da Comissão Permanente de Licitação
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Telefone: 3236-2433 / 3236-2435
Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º andar,
Setor Oeste,
Goiânia Goiás – CEP 74120-100

De: "Jetro Leandro Fick - MICROSENS" <Jetro.Fick@microsens.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Cc: "Jessica deOliveira" <jessica.deoliveira@microsens.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 21 de julho de 2020 16:31:21
Assunto: Pedido de Esclarecimentos  -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2020
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                                      Cariacica/ES, 21 de Julho de 2020.
Ao

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Assessoria de Elaboração de Editais
Goiânia - GO

Att. Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio

Referência:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2020

           De acordo com o subitem 3 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente,
solicitar esclarecimentos sobre a presente licitação:

1. Para preenchimento da Proposta de Preços prevista no subitem 6 do Anexo III -
Termo de Referência, solicitamos que sejam aceitos valores unitários com 3 ou 4 casas
decimais após a vírgula, em virtude da grande quantidade dos itens 5, 6 e 7, sendo
que o valor  total  será expresso com 2 casas decimais,  pois a redução de 1 em 1
centavo representa uma limitação  na competitividade desta  licitação. Esclarecemos
ainda que a utilização de 3 ou 4 casas decimais após a vírgula é comum neste tipo de
produto  e  o  exemplo  mais  claro  é  sua  utilização  no  preço  unitário  do  litro  do
combustível cobrado nos postos de abastecimento.

2.  Considerando que  a  presente  licitação  é  Registro  de  Preços,  os  equipamentos
poderão ser solicitados parceladamente.  Assim, a cada novo lote de equipamentos
instalados, a vigência do Contrato referente a estes equipamentos será de 36 meses?

Favor  responder-nos  via  fax  (41)  3254-3524  ou  e-mail:
licitacao@microsens.com.br.

No aguardo de vosso pronunciamento, agradecemos,

            Atenciosamente,

Zimbra https://webmail.tjgo.jus.br/h/printmessage?id=5649&tz=America/Sao...

2 de 2 24/07/2020 16:55



De : Sampahio Almeida Martins Damaceno
<sdamaceno@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Esclarecimentos PE - Edital de
Licitação 051/2020 (CPL)

Para : Frederico Moraes <fred@copytec.com.br>

Cc : Elma Guimaraes
<eguimaraes@tjgo.jus.br>, Valdemar
Ribeiro da Silva Junior
<vrsjunior@tjgo.jus.br>, Giuliano Silva
Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>,
aycosta <aycosta@tjgo.jus.br>, ncca
<ncca@tjgo.jus.br>

Responder para : Núcleo de Contratos e Aquisições
<ncca@tjgo.jus.br>

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Re: Esclarecimentos PE - Edital de Licitação 051/2020 (CPL)

qui, 23 de jul de 2020 17:50

1 anexo

Prezados,

Seguem esclarecimentos ao Edital de Licitação Nº 051/2020:

Item 1.2.3. A solução de gestão do ambiente de impressão deverá possuir as seguintes
caracterís cas técnicas mínimas:

1. 

Subitem: 1.2.3.12 “Suporte a integração com sistemas de BI (Business Intelligence) de mercado;
Dúvida: Quais recursos/resultados o Órgão espera obter ao especificar esse item ao integrar os dois
serviços (gerenciamento de impressão/BI)? De forma resumida, os softwares de Business
Intelligence fornecem informações gerenciais à administração. Dessa forma, a
integração dos serviços permitirá que o TJGO tenha acesso aos dados de
gerenciamento de impressão e os utilize para a tomada de decisão segundo seus
próprios critérios.

Subitem: 1.2.3.16 “Controle de cotas de impressão, gerenciamento de liberação de impressões e
configuração de bloqueio diversos”. 
Dúvida: Quais recursos/resultados o Órgão espera obter ao especificar que deve haver gerenciamento
na liberação das impressões e configuração de bloqueio diversos? Em nosso entendimento esse
bloqueio seria do painel do equipamento e o mesmo poderia ser através de aplicação na va do próprio
equipamento. Nosso entendimento está correto? Os bloqueios têm como finalidade a
indisponibilidade de recursos ao usuário não autorizado. Não há impedimentos da
forma como será implementado, desde que seja possível gerenciar o funcionamento
e que possibilite sua regularização em caso de uso indevido.

Subitem: 1.2.3.26 “Registrar as informações supra citadas para trabalhos de impressão e cópias, de
maneira centralizada, sendo (...) “;
Dúvida: Quais recursos/resultados o Órgão espera obter ao especificar registro de trabalhos de
cópia? As informações registradas poderão ser utilizadas em relatórios gerenciais,
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que servem para tomadas de decisão segundo os próprios critérios da
administração.

Todos os equipamentos instalados nas dependências do TJGO, estão conectados através de rede
cabeada ou existem equipamentos que u lizam impressão através de porta USB? Se sim, qual o
quan ta vo? O Órgão tem a expecta va de que os trabalhos impressos nesses equipamentos
ligados via USB (caso haja) sejam gerenciados? O parque de impressão do TJGO possui
equipamentos conectados tanto em rede quanto via USB. Entretanto, o objeto
da contratação é o fornecimento de equipamentos em locação e serviços de
instalação, manutenção e assistência técnica especializada nos quantitativos
descritos no Edital e Termo de Referência a serem fornecidos pela Contratada. 

2. 

Qual a estrutura lógica da topologia de rede nas dependências do TJGO? Existem Servidores de
Impressão nas Comarcas interligados com a Sede do Tribunal? O Gerenciamento das Impressões
será centralizado na Sede? Todas as comarcas são interligadas por link de
comunicação de dados através de concentradores instalados na capital. Não
há servidores de impressão atualmente. A empresa poderá fazer a instalação,
em conjunto com a equipe técnica do TJGO, de servidor de impressão no
ambiente tecnológico do órgão ou utilizar solução em nuvem, de forma
centralizada ou descentralizada.

3. 

Atenciosamente,

Sampahio Damaceno
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Núcleo de Contratos e Aquisições - Diretoria de Informática
(62) 3216-7705  ncca@tjgo.jus.br

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "ncca" <ncca@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 23 de julho de 2020 11:29:00
Assunto: Fwd: Esclarecimentos PE  - Edital de Licitação 051/2020 (CPL)

Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "Anderson Yagi Costa" <aycosta@tjgo.jus.br>, "Valdemar Ribeiro da Silva
Junior" <vrsjunior@tjgo.jus.br>, "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 22 de julho de 2020 16:59:30
Assunto: Fwd: Esclarecimentos PE  - Edital de Licitação 051/2020 (CPL)
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Boa tarde,

Favor responder o questionamento para a empresa com cópia para esta pregoeira.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Comissão de Licitação - TJGO" <emaillicitacao@tjgo.jus.br>
Para: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 22 de julho de 2020 16:53:39
Assunto: Fwd: Esclarecimentos PE  - Edital de Licitação 051/2020 (CPL)

Secretaria da Comissão Permanente de Licitação
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Telefone: 3236-2433 / 3236-2435
Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º andar,
Setor Oeste,
Goiânia Goiás – CEP 74120-100

De: "Frederico Moraes" <fred@copytec.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 22 de julho de 2020 16:52:04
Assunto: Esclarecimentos PE  - Edital de Licitação 051/2020 (CPL)

Prezados Membros da Comissão de Licitação,
Boa Tarde!!

W.A. Equipamentos e Serviços Ltda., CNPJ 09.238.496/0001-00, vem, tempestivamente através
deste, solicitar esclarecimentos quanto ao Termo de Referência do Edital de Licitação
051/2020, conforme abaixo:

Item 1.2.3. A solução de gestão do ambiente de impressão deverá possuir as seguintes
características técnicas mínimas:

1. 

Subitem: 1.2.3.12 “Suporte a integração com sistemas de BI (Business Intelligence) de
mercado;
Dúvida: Quais recursos/resultados o Órgão espera obter ao especificar esse item ao
integrar os dois serviços (gerenciamento de impressão/BI)?

Subitem: 1.2.3.16 “Controle de cotas de impressão, gerenciamento de liberação de
impressões e configuração de bloqueio diversos”.
Dúvida: Quais recursos/resultados o Órgão espera obter ao especificar que deve haver
gerenciamento na liberação das impressões e configuração de bloqueio diversos? Em
nosso entendimento esse bloqueio seria do painel do equipamento e o mesmo poderia
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ser através de aplicação nativa do próprio equipamento. Nosso entendimento está
correto?

Subitem: 1.2.3.26 “Registrar as informações supra citadas para trabalhos de impressão
e cópias, de maneira centralizada, sendo (...) “;
Dúvida: Quais recursos/resultados o Órgão espera obter ao especificar registro de
trabalhos de cópia?

Todos os equipamentos instalados nas dependências do TJGO, estão conectados através
de rede cabeada ou existem equipamentos que utilizam impressão através de porta USB?
Se sim, qual o quantitativo? O Órgão tem a expectativa de que os trabalhos impressos
nesses equipamentos ligados via USB (caso haja) sejam gerenciados?

2. 

Qual a estrutura lógica da topologia de rede nas dependências do TJGO? Existem
Servidores de Impressão nas Comarcas interligados com a Sede do Tribunal? O
Gerenciamento das Impressões será centralizado na Sede?

3. 

Desde já agradecemos e aguardamos a vossa manifestação.
Att.

Frederico.
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De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Fwd: ESCLARECIMENTOS EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 051/2020

Para : croliveira@simpress.com.br

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Fwd: ESCLARECIMENTOS EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 051/2020

sex, 24 de jul de 2020 15:19

1 anexo

Boa tarde,

Segue resposta ao pedido de esclarecimento.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Sampahio Almeida Martins Damaceno" <sdamaceno@tjgo.jus.br>
Para: "Celso Rios De Oliveira" <croliveira@simpress.com.br>
Cc: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>, "Valdemar Ribeiro da Silva Junior" <vrsjunior@tjgo.jus.br>, "Giuliano
Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, "Anderson Yagi Costa" <aycosta@tjgo.jus.br>, "ncca" <ncca@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 23 de julho de 2020 17:51:04
Assunto: Re: ESCLARECIMENTOS EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 051/2020

Prezados,

Seguem esclarecimentos ao Edital de Licitação Nº 051/2020:

Como é sabido, todos equipamentos, insumos e demais componentes são provenientes de
mercado externo, fixados em dólar. Observamos no site do TJ/GO que as es ma vas que
foram feitas usaram como base contratos firmados, ou seja, onde já houve disputa até o
limite, maioria em cenário pré-pandemia e com Dólar muito abaixo, alguns com até 30% de
diferença  em relação  ao dólar  atual.  Neste  cenário  como o  TJ/GO  se  posicionará  com
relação  às  propostas  vencedoras  não  chegarem  na  es ma va  do  edital,  ou  possível
inexequibilidade do valor es mado? Todos os licitantes estão vinculados às
cláusulas  do  Edital  e  legislação  aplicável.  Assim,  a  disputa  será
analisada  e  submetida  a  adjudicação  e  homologação,  além  das
exigências documentais e de prova de conceito.

1. 

Com relação ao prazo contratual, entendemos que a critério do órgão, findo os 36 meses, o
mesmo poderá ser prorrogado por mais 12 meses até o limite legal de 60 meses.  Está
correto nosso entendimento? Está correto o entendimento.

2. 

Para o “Item 04 – Mul funcional Monocromá ca A4 45ppm – Tipo IV” é solicitado função
de FAX. Não encontramos, no entanto, nenhuma especificação deste requisito. Esta é uma
tecnologia em desuso e por ter produção somente por demanda, tem alto custo e demora
de produção na indústria. Entendemos que serão aceitos equipamentos que possuam envio
digital tais como envio para “E-mail, Pasta (SMB/FTP), HD, Pendrive, etc.” em subs tuição ao
recurso de FAX. Está correto nosso entendimento? Está correto o entendimento.

3. 

É de ciência do órgão que para manter um SLA agressivo, como o exigido de 02 horas de
solução, será necessário alocação de recursos humanos, porém não encontramos no edital
o modelo de planilha de formação de preços para inclusão da mão de obra residente.
Solicitamos que seja incluído PCFP, obje vando maior transparência e garan as para a
Administração, em especial quanto a eventuais repactuações causadas por mudanças
trabalhistas, acordos cole vos entre outros insumos picos da contratação de mão de obra.
Não faz parte do escopo do projeto a contratação de mão de obra. A
empresa deverá atender aos prazos estabelecidos.

4. 

O fabricante disponibiliza ferramentas de monitoria e solução de incidente de forma
remota. A rede do TJ-GO é interligada? Permite acesso a todos os equipamentos de
impressão, u lizando rede interna do TJ-GO, que es verem conectados na rede? A rede é
interligada e permite o acesso.

5. 

Para instalação dos so wares de bilhetagem e monitoramento dos equipamentos,6. 
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entendemos que a instalação no ambiente de rede/servidor do Órgão Contratante poderá
ser realizada de forma remota pelo Analista de Implantação, via acesso seguro - VPN, sendo
acompanhado por profissionais de TI do Órgão Contratante, correto? Está correto o
entendimento.

Diante da responsabilidade da Contratada de fornecimento de cabo USB, solicitamos ao
Órgão Contratante que informe a quan dade de equipamentos conectados de forma local
(via conexão USB) e suas respec vas localidades (sites). A finalidade do
fornecimento de cabos USB é para conexão dos equipamentos que
utilizarem este barramento a serem fornecidos pela Contratada.

7. 

Com base no ques onamento anterior, a Contratada poderá u lizar so ware que coleta de
forma automá ca os contadores dos equipamentos, mesmo os que estão conectados de
forma loca, via USB, nas estações de trabalho? Está correto o entendimento.

8. 

Para as localidades mais distantes ou com acesso restrito, a Contratada pode realizar o
fornecimento e instalação de equipamentos de backup, este(s) sem custo(s) e
disponibilizado(s) como forma para atender ao SLA solicitado em edital. O Órgão
Contratante, nestes casos pontuais, permi rá que seja man do ligado o equipamento para
backup na(s) localidade(s) apontada(s) pela Contratada, onde apenas será responsável por
disponibilizar um ponto de rede de dados e rede de energia. Está correto nosso
entendimento? Está correto o entendimento.

9. 

Entendemos que a limpeza/manutenção preven va pode ser realizada sempre que ocorrer
uma visita técnica oriunda de um chamado para manutenção corre va, correto? Está
correto o entendimento.

10. 

Com base no ques onamento anterior, o fabricante es pula em sua carta de manutenção os
períodos recomendados para as preven vas, podemos seguir o que é recomendado pelo
fabricante como períodos de realização das manutenções preven vas? Está correto o
entendimento.

11. 

O regime de atendimento, para todas as localidades, será das 8h às 18h, de segunda a sexta-
feira, em horas úteis, correto? Está correto o entendimento.

12. 

Devido a poucas informações claras em Edital, entendemos que a instalação de driver e fila
de impressão serão de responsabilidade da equipe de TI do Órgão Contratante (podendo
u lizar polí cas de GPO/Logon Script), visto que não há informação de quan dade de
usuário ou estações de trabalho onde serão instalados os equipamentos de impressão.
Ficando de responsabilidade da Contratada a realização da instalação lógica (em rede) e
proceder com os testes de operação conforme Edital. Entendimento correto? A empresa
poderá fazer a instalação, em conjunto com a equipe técnica do TJGO, de servidor de
impressão no ambiente tecnológico do órgão ou u lizar solução em nuvem. Em ambos os
casos, a responsabilidade em deixar os equipamentos operacionais e prontos para uso é
da Contratada.

13. 

Com base na responsabilidade do Órgão Contratante da guarda e conservação dos
equipamentos, entendemos que nos casos de vandalismo, furto e mau uso, a Contratada
emi rá laudo técnico e orçamento a ser aprovado e custeado pelo Órgão Contratante para
que a condição de manutenção corre va possa ser realizada, correto? Está correto o
entendimento.

14. 

Considerando que o Órgão Contratante é responsável pelo fornecimento de toda
infraestrutura sica, elétrica e de rede necessária para instalação e operacionalização dos
equipamentos, entendemos que o(s) servidor(es) de impressão e banco de dados, fazem
parte de tal responsabilidade, correto? Não está correto o entendimento. A empresa
poderá fazer a instalação, em conjunto com a equipe técnica do TJGO, de servidor de
impressão no ambiente tecnológico do órgão ou u lizar solução em nuvem. Em ambos os
casos, todos os requisitos e especificações permanecem os mesmos e devem ser
atendidos.

15. 

Diante da possibilidade, em caráter excepcional, de o Órgão Contratante solicitar à
Contratada a instalação temporário de equipamentos em outras dependências, solicitamos
que seja informado, com base em históricos dos úl mos 12 ou 24 meses, a es ma va de
ocorrências deste po. O objeto da contratação é o fornecimento de
equipamentos em locação e serviços de instalação, manutenção e
assistência técnica especializada nos quantitativos descritos no
Edital e Termo de Referência e serão contratados na medida exata
do surgimento das demandas do TJGO.

16. 

Solicitamos ao Órgão Contratante que informe qual a quan dade de ocorrência de
movimentações/transferência de equipamentos de impressão entre sites, realizada(s) nos
úl mos 12 meses. A movimentação dos equipamentos já instalados no

17. 
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parque de impressão do TJGO não faz parte do escopo deste projeto
de locação.

Sabendo que a u lização do backup não isenta a Contratada de cumprir os níveis de serviços
descritos em Edital, mas que garanta a disponibilidade operacional do ambiente, entende-se
que a Contratada possa realizada a parada do relógio de solução nos casos de eventos de
mau uso, vandalismo, furto e/ou necessidade de peças, correto? Os casos de exceção
que não se enquadrem naqueles inerentes ao serviço contratado
serão tratados como tal.

18. 

Entendemos que as trocas/subs tuições de toners poderão ser realizadas pelo Órgão
Contratante, mediante treinamento a ser realizado, em fase de implantação, pelo me
técnico da Contratada. Tal procedimento exime a administração pública de qualquer ônus
em caso de improváveis danos acidentais, causados nos equipamentos, oriundos no
processo de subs tuição de suprimentos. Está correto o nosso entendimento? Está
correto o entendimento. Ressalta-se que a implementação de tal
prática será avaliada sob os critérios de oportunidade e
conveniência da Administração.

19. 

Para o “Item 03 – Impressora Colorida A3 35ppm – TIPO III” é solicitado “Bandeja de
Alimentação de papel para 1000 folhas”. Neste porte de equipamento o padrão é 550
folhas. Por se tratar de serviço con nuado, com gestão por parte do contratado, este ponto
será de pouca expressão no decorrer da prestação do serviço. Entendemos desta forma, que
serão aceitos equipamentos com bandejas de 550 folhas. Está correto nosso
entendimento? Está correto o entendimento.

20. 

Atenciosamente,

Sampahio Damaceno
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Núcleo de Contratos e Aquisições - Diretoria de Informática
(62) 3216-7705  ncca@tjgo.jus.br

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "ncca" <ncca@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 23 de julho de 2020 11:28:35
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTOS EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 051/2020

Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "Anderson Yagi Costa" <aycosta@tjgo.jus.br>, "Valdemar Ribeiro da Silva Junior" <vrsjunior@tjgo.jus.br>, "Glauco
Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 22 de julho de 2020 16:14:50
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTOS EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 051/2020

Boa tarde,

Favor responder o questionamento para a empresa com cópia para esta pregoeira.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403
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De: "Celso Rios De Oliveira" <croliveira@simpress.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 22 de julho de 2020 10:51:53
Assunto: ESCLARECIMENTOS EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 051/2020

Bom dia!

Solicitamos esclarecimentos ao edital PREGÃO ELETRONICO Nº 051/2020 conforme abaixo:

Como é sabido, todos equipamentos, insumos e demais componentes são
provenientes de mercado externo, fixados em dólar. Observamos no site do
TJ/GO que as  estimativas  que foram feitas  usaram como base contratos
firmados, ou seja, onde já houve disputa até o limite, maioria em cenário
pré-pandemia e com Dólar muito abaixo, alguns com até 30% de diferença
em relação ao dólar atual. Neste cenário como o TJ/GO se posicionará com
relação às propostas vencedoras não chegarem na estimativa do edital, ou
possível inexequibilidade do valor estimado?

1. 

Com relação ao prazo contratual, entendemos que a critério do órgão, findo
os 36 meses, o mesmo poderá ser prorrogado por mais 12 meses até o limite
legal de 60 meses.  Está correto nosso entendimento?

2. 

Para o “Item 04 – Multifuncional Monocromática A4 45ppm – Tipo IV” é
solicitado função de FAX. Não encontramos, no entanto, nenhuma
especificação deste requisito. Esta é uma tecnologia em desuso e por ter
produção somente por demanda, tem alto custo e demora de produção na
indústria. Entendemos que serão aceitos equipamentos que possuam envio
digital tais como envio para “E-mail, Pasta (SMB/FTP), HD, Pendrive, etc.”
em substituição ao recurso de FAX. Está correto nosso entendimento?

3. 

É de ciência do órgão que para manter um SLA agressivo, como o exigido de
02 horas de solução, será necessário alocação de recursos humanos, porém
não encontramos no edital o modelo de planilha de formação de preços para
inclusão da mão de obra residente. Solicitamos que seja incluído PCFP,
objetivando maior transparência e garantias para a Administração, em
especial quanto a eventuais repactuações causadas por mudanças
trabalhistas, acordos coletivos entre outros insumos típicos da contratação de
mão de obra.

4. 

O fabricante disponibiliza ferramentas de monitoria e solução de incidente de
forma remota. A rede do TJ-GO é interligada? Permite acesso a todos os
equipamentos de impressão, utilizando rede interna do TJ-GO, que estiverem
conectados na rede?

5. 

Para instalação dos softwares de bilhetagem e monitoramento dos
equipamentos, entendemos que a instalação no ambiente de rede/servidor
do Órgão Contratante poderá ser realizada de forma remota pelo Analista de
Implantação, via acesso seguro - VPN, sendo acompanhado por profissionais
de TI do Órgão Contratante, correto?

6. 

Diante da responsabilidade da Contratada de fornecimento de cabo USB,
solicitamos ao Órgão Contratante que informe a quantidade de
equipamentos conectados de forma local (via conexão USB) e suas
respectivas localidades (sites).

7. 

Com base no questionamento anterior, a Contratada poderá utilizar software
que coleta de forma automática os contadores dos equipamentos, mesmo os
que estão conectados de forma loca, via USB, nas estações de trabalho?

8. 

Para as localidades mais distantes ou com acesso restrito, a Contratada pode
realizar o fornecimento e instalação de equipamentos de backup, este(s) sem
custo(s) e disponibilizado(s) como forma para atender ao SLA solicitado em
edital. O Órgão Contratante, nestes casos pontuais, permitirá que seja
mantido ligado o equipamento para backup na(s) localidade(s) apontada(s)
pela Contratada, onde apenas será responsável por disponibilizar um ponto
de rede de dados e rede de energia. Está correto nosso entendimento?

9. 
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Entendemos que a limpeza/manutenção preventiva pode ser realizada
sempre que ocorrer uma visita técnica oriunda de um chamado para
manutenção corretiva, correto?

10. 

Com base no questionamento anterior, o fabricante estipula em sua carta de
manutenção os períodos recomendados para as preventivas, podemos seguir
o que é recomendado pelo fabricante como períodos de realização das
manutenções preventivas?

11. 

O regime de atendimento, para todas as localidades, será das 8h às 18h, de
segunda a sexta-feira, em horas úteis, correto?

12. 

Devido a poucas informações claras em Edital, entendemos que a instalação
de driver e fila de impressão serão de responsabilidade da equipe de TI do
Órgão Contratante (podendo utilizar políticas de GPO/Logon Script), visto que
não há informação de quantidade de usuário ou estações de trabalho onde
serão instalados os equipamentos de impressão. Ficando de responsabilidade
da Contratada a realização da instalação lógica (em rede) e proceder com os
testes de operação conforme Edital. Entendimento correto?

13. 

Com base na responsabilidade do Órgão Contratante da guarda e
conservação dos equipamentos, entendemos que nos casos de vandalismo,
furto e mau uso, a Contratada emitirá laudo técnico e orçamento a ser
aprovado e custeado pelo Órgão Contratante para que a condição de
manutenção corretiva possa ser realizada, correto?

14. 

Considerando que o Órgão Contratante é responsável pelo fornecimento de
toda infraestrutura física, elétrica e de rede necessária para instalação e
operacionalização dos equipamentos, entendemos que o(s) servidor(es) de
impressão e banco de dados, fazem parte de tal responsabilidade, correto?

15. 

Diante da possibilidade, em caráter excepcional, de o Órgão Contratante
solicitar à Contratada a instalação temporário de equipamentos em outras
dependências, solicitamos que seja informado, com base em históricos dos
últimos 12 ou 24 meses, a estimativa de ocorrências deste tipo.

16. 

Solicitamos ao Órgão Contratante que informe qual a quantidade de
ocorrência de movimentações/transferência de equipamentos de impressão
entre sites, realizada(s) nos últimos 12 meses.

17. 

Sabendo que a utilização do backup não isenta a Contratada de cumprir os
níveis de serviços descritos em Edital, mas que garanta a disponibilidade
operacional do ambiente, entende-se que a Contratada possa realizada a
parada do relógio de solução nos casos de eventos de mau uso, vandalismo,
furto e/ou necessidade de peças, correto?

18. 

Entendemos que as trocas/substituições de toners poderão ser realizadas
pelo Órgão Contratante, mediante treinamento a ser realizado, em fase de
implantação, pelo time técnico da Contratada. 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?

19. 

Para o “Item 03 – Impressora Colorida A3 35ppm – TIPO III” é solicitado
“Bandeja de Alimentação de papel para 1000 folhas”. Neste porte de
equipamento o padrão é 550 folhas. Por se tratar de serviço continuado, com
gestão por parte do contratado, este ponto será de pouca expressão no
decorrer da prestação do serviço. Entendemos desta forma, que serão
aceitos equipamentos com bandejas de 550 folhas. Está correto nosso
entendimento?

20. 
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Celso Rios De Oliveira
GERENTE DE NEGÓCIOS
COMERCIAL CORPORATE - DF

Tel.: +55 61 3327-9660 | Ramal: 9660
Cel.: +55 61 98104.1942
E-mail: croliveira@simpress.com.br
Site: www.simpress.com.br
SIG Quadra 01 - Lotes 985, A 1055 - Zona Industrial
70610-410 - Brasilia - DF - Brasil

“Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, e seu sigilo é protegido por lei. O conteúdo é informativo e não constitui obrigação ou responsabilidade da SIMPRESS. Se
você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não está autorizado a usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas, ou ainda tomar qualquer ação baseada
nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente a SIMPRESS, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua colaboração".
->Antes de imprimir esse e-mail, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se o equipamento possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros.
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