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Fornecedor 01 – Questionamento enviado dia 26/08/2016 às 10:51 – CTIS 

 
 
1: De acordo com o subitem 3.13. do Anexo I, a proponente vencedora deverá deixar 
em poder da CONTRATANTE, no mínimo 01 (toner/cartucho de tinta/cera/fita) reserva 
por tipo/modelo de equipamento e 01 (toner/cartucho de tinta/cera/fita) para cinco 
impressoras de cada prédio/local onde forem instaladas as máquinas. Para locais com 
mais de 50 impressoras, a CONTRATADA deverá fornecer no mínimo 10 % (dez por 
cento) do total de equipamentos instalados em (toner/cartucho de tinta/cera). 
Conforme nosso entendimento será de responsabilidade da CONTRATANTE, a 
disponibilização de espaço seguro nas localidades para armazenamento de suprimentos 
solicitados e equipamentos de backup necessários à execução dos serviços. Está correto 
nosso entendimento? 
 
Resposta: Correto entendimento 
 
 
 2: Conforme subitem 3.21. do Anexo I, a CONTRATADA deverá fornecer 
transformadores e adaptadores, quando necessário, para a devida instalação dos 
equipamentos. Para melhor dimensionamento e precificação, visto que a quantidade de 
equipamentos solicitada é expressiva, solicitamos informar, por gentileza, para quais 
localidades e para quantos equipamentos devemos prever estabilizadores e/ou 
transformadores. 
 
Resposta: Nos contratos atuais é bem esporádica a utilização de transformadores. 
Ressaltamos que a tensão deve obedecer às localidades de instalação dos equipamentos 
explicitadas no anexo II do edital – “planilha de endereços”. 
 
 
  
 3: Conforme item 11. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Anexo I, Item 6, IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 35PPM COM SENSOR DE APROXIMAÇÃO, 
entendemos que a CONTRATADA para atender ao item deverá disponibilizar além do 
equipamento multifuncional com as características mínimas solicitadas, leitor de crachá 
por aproximação. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: Sim, correto entendimento. 
 
 
4: De acordo com o subitem 4.3. A CONTRATADA deverá instalar e configurar todos os 
softwares de gerenciamento, bilhetagem, em um servidor ou dispositivo 
correspondente fornecido pela CONTRATANTE, com a devida liberação de porta de 
comunicação respeitando as políticas de segurança do Órgão. Conforme nosso 
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entendimento a CONTRATANTE disponibilizará servidor ou dispositivo correspondente 
conforme especificações mínimas fornecidas pela CONTRATADA para a instalação e 
configuração de todos os sistemas necessários à execução dos serviços. Está correto 
nosso entendimento? 
 
Resposta: Sim. Em casos excepcionais, ambas as partes poderão definir a melhor 
especificação para o servidor ou dispositivo a ser fornecido pela CONTRATANTE. 
 


