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CIRCULAR n° 01 
COMPRA PRIVADA ICESP 2036/2022 

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 1838/2022 
 

ESCLARECIMENTOS: 
  

1. Qual a volumetria média mensal por tipo de impressoras? 
Resposta ICESP: Na tabela abaixo, temos a coluna “média geral” de todas as 
impressoras do mesmo tipo PB e Color, no período de 6 meses. Na coluna TOP 5, foi 
filtrado a média das impressoras por tipo, que mais imprimiu no período de 6 meses. 

 

 
  

2. Com relação ao item 3.II.4, “Sistema de separação de documento na bandeja 
de saída que permita separa documentos (faxes, cópias e impressões), 
garantindo assim a organização na saída das impressoras, quando requerido 
nas especificações.” Como vocês utilizam hoje e quantas máquinas vocês 
utilizam essa característica? Em quais tipos de impressoras? 
Resposta ICESP: O sistema de separação de documentos pode ser desconsiderado, 
não estamos utilizando na instituição, vamos incluir como circular! 

 
3. Entendemos que será disponibilizada, porta de comunicação segura entre o 

órgão contratante e o datacenter da contratada para coleta remota de 
informações para eficiente gestão de suprimentos e manutenção dos 
equipamentos. Nosso entendimento está correto? 
Resposta ICESP: Atualmente a empresa tem um servidor virtual dentro das 
dependências do data center do ICESP e a equipe locada faz o acesso nesse ambiente 
que é usado para monitorar todo os equipamentos de impressão, o mesmo atualmente 
por política de segurança não tem acesso externo e as credencias são exclusivas. 

  
4. Conforme nosso entendimento, a CONTRATANTE, disponibilizará o Servidor 

de impressão (Físico ou virtual) “se necessário”, para bilhetagem, 
monitoramento dos equipamentos. Nosso entendimento está correto? 
Resposta ICESP: Está correto o entendimento. 

  
5. Conforme o Termo de Referência: 3. Descrição dos Serviços:  III – 

Características Técnicas Mínimas: TIPO I – Impressora P&B de 30 a 40 
ppm: é informado uma dimensão máxima de (L x P x A) 370mm x 370mm x 
270mm, a ser seguida, mas conforme nossa visita técnica, é possível alocarmos, 
as dimensões de (L x P x A) 410mm x 420mm x 280mm, sem que comprometa 
o espaço da CONTRATANTE. Entendemos assim que nosso equipamento 
poderá participar do certame, sem prejuízo licitatório? 
Resposta ICESP: Sobre o Tipo I, conforme explanado na apresentação técnica, esse 
acréscimo de L = 4cm x P = 5 cm, impacta diretamente na disposição limitada da 
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mesa dos consultórios, nesse item caso as dimensões apresentadas serão pontuados 
negativamente, pois as dimensões do edital, já foram colocados uma margem de 
arredondamento para mais do tamanho atual. 

  
6. Conforme o Termo de Referência: 3. Descrição dos Serviços:  III – 

Características Técnicas Mínimas: TIPO II – Impressora P&B de 50 a 60 
ppm: é informado uma dimensão máxima de (L x P x A) 435mm x 470mm x 
380mm, a ser seguida, mas conforme nossa visita técnica, é possível alocarmos, 
as dimensões de (L x P x A) 430mm x 470mm x 422mm, nesse caso, temos a 
“altura” um pouco acima do solicitado, mas como analisado na vistoria, sem 
que comprometa o espaço da CONTRATANTE. Entendemos assim que 
nosso equipamento poderá participar do certame, sem prejuízo licitatório? 
Resposta ICESP: Sobre o Tipo II, não vemos problemas no impacto da altura ser 
maior, característica dentro da margem e está aprovado!!! 

  
7. Conforme o Termo de Referência: 3. Descrição dos Serviços:  III – 

Características Técnicas Mínimas: TIPO V – Impressora P&B de 20 a 30 
ppm: é informado uma dimensão máxima de (L x P x A) 585mm x 776mm x 925mm, 
a ser seguida, mas conforme nossa visita técnica, é possível alocarmos, as dimensões 
de (L x P x A) 590mm x 699.3mm x 1009mm, sem que comprometa o espaço da 
CONTRATANTE. Entendemos assim que nosso equipamento poderá participar do 
certame, sem prejuízo licitatório? 
Resposta ICESP: Sobre o Tipo V, não vemos problemas no impacto da altura ser 
maior, característica dentro da margem e está aprovado!!! 

  
8. Conforme o Termo de Referência: 3. Descrição dos Serviços:  III – 

Características Técnicas Mínimas: TIPO VI – Impressora P&B de 20 a 50 
ppm: é informado uma dimensão máxima de (L x P x A) 482mm x 504mm x 583mm, 
a ser seguida, mas conforme nossa visita técnica, é possível alocarmos, as dimensões 
de (L x P x A) 558mm x 645mm x 570mm, sem que comprometa o espaço da 
CONTRATANTE. Entendemos assim que nosso equipamento poderá participar do 
certame, sem prejuízo licitatório? 
Resposta ICESP: O item do TIPO VI no edital se refere a “VI - Multifuncional 
Color de 20 a 50 PPM” favor revalidar o questionamento, caso tenha ocorrido um erro 
do TIPO VI enviado, caso as dimensões apresentadas será pontuado negativamente, 
pois as dimensões do edital, já foram colocados uma margem de arredondamento para 
mais do tamanho atual. 

  
9. Conforme nosso entendimento acerca da volumetria apresentada na tabela IV – 

Quantidade e Localização dos Equipamentos, para que haja melhor 
dimensionamento Solicitamos a CONTRATANTE a volumetria por Tipo de 
equipamento. 
Resposta ICESP: Na tabela abaixo, temos a coluna “média geral” de todas as 
impressoras do mesmo tipo PB e Color, no período de 6 meses. Na coluna TOP 5, foi 
filtrado a média das impressoras por tipo, que mais imprimiu no período de 6 meses. 
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10. Conforme nosso entendimento a respeito da cobrança da página A3, será 
considerada como 2 (duas) páginas A4. Nosso entendimento está correto? 
Resposta ICESP: O valor da página A3 é estipulado pelo participante, vale ressaltar 
que o custo, não deve ser superior a duas impressões A4. 

  
11. Conforme nosso entendimento o recurso de Separação de páginas/impressas 

(conhecido como Shift tray – bandeja de separação) é, um recurso, solicitado e 
comum para equipamentos com + 50 ppm.  Entendemos que outras soluções 
por exemplo: a “retenção”, devem minimizar a questão do volume na bandeja 
de saída. A solução de retenção permite que o usuário libere a sua impressão, 
cópia ou digitalização ao utilizar um PIN ou mesmo seu login/senha do AD 
para a utilização do equipamento, sem perda tecnológica ao certame e com 
diminuição dos custos do Hardware, devido a esse recurso de separação, ser 
um acessório do equipamento. Podemos ofertar essa solução? 
Resposta ICESP: O sistema de separação de documentos pode ser desconsiderado, 
não estamos utilizando na instituição, vamos incluir como circular!!!! 

  
12. Conforme nosso entendimento, será disponibilizado um espaço para os nossos 

Operadores, bem como, para armazenamento de Suprimentos e Backup’s. 
Nosso entendimento está correto? 
Resposta ICESP: Sim será disponibilizado acesso a uma sala compartilhada para 
guarda de suprimentos peças e acessórios, e também área de manutenção para reparos 
dos equipamentos. 

 
13. 6. DA PROPOSTA COMERCIAL 

6.8. Prazo de validade da Proposta – 12 meses; 
15.Premissas para Elaboração de Proposta 

20.10 Validade da proposta (mínimo de 60 dias); 
Qual prazo devemos considerar? 
Resposta ICESP: A Proposta deverá ter validade para 12 (doze) meses. 

  
14. ANEXO V – Minuta de Contrato: 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
O modelo de contrato, será o da contratante ou do contratado? 
Resposta ICESP: O modelo utilizado será o que encontra-se publicado no site do 
ICESP: www.icesp.org.br – Editais. 
  

15. 3.II.4. Os equipamentos disponibilizados devem possuir: 
• Sistema de separação de documento na bandeja de saída que permita separar 
documentos (faxes, cópias e impressões), garantindo assim a organização na 
saída das impressões, quando requerido nas especificações. 

http://www.icesp.org.br/
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Vocês já utilizam o acessório (Mailbox) para este recurso? Será realmente 
necessário o uso do recurso? Se sim, em quais configurações de equipamentos? 
Mailbox 

 
Resposta ICESP: O sistema de separação de documentos pode ser desconsiderado, 
não estamos utilizando na instituição, vamos incluir como circular!!!! 
   

16. II. Dos Equipamentos e Sistemas 
3.II.6. 
a) Estabelecer e controlar cota de impressão por usuário, grupos e ou 
departamento, permitindo a extração de relatórios; 
Atualmente é utilizado este recurso? Devemos considerar em nossa proposta? 
Obs.: A cota de impressão é estabelecida uma quantidade de impressões aos 
usuários, departamentos, centro de custo, etc. Caso a cota chegue ao limite, o 
usuário ficara impossibilitado de imprimir os seus documentos. 
Resposta ICESP: O sistema de gerenciamento de impressão deve permitir caso 
necessário o recurso de cota, no momento o ICESP não aplicou cotas mas já teve 
necessidade de fazer aplicação desse recurso para um determinado grupo de usuários. 

  
17. Volumetria de Impressão 

Representação da volumetria de impressão mês por tipo: 
Conforme alinhado na visita do dia 25, gostaria de saber se é possível enviar a 
média por modelo de equipamento, e também, a média dos equipamentos 
coloridos separando as impressões PB/COR. 
Resposta ICESP: Na tabela abaixo, temos a coluna “média geral” de todas as 
impressoras do mesmo tipo PB e Color, no período de 6 meses. Na coluna TOP 5, foi 
filtrado a média das impressoras por tipo, que mais imprimiu no período de 6 meses. 

 
  

18. 5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
VIII. Disponibilizar servidor para a instalação do Software de Bilhetagem. 
Por favor, podem informar a configuração do servidor? 
Esta informação, é importante para sabermos se atende aos requisitos do 
software de impressão. 
Resposta ICESP: Será disponibilizado um servidor virtual para atender a demanda, 
atualmente temos o servidor que possui 4 vCPUs, 8 GB e 80GB, Windows Server 
2012. 

 
 

São Paulo, 01 de novembro de 2022. 
 

Fundação Faculdade de Medicina 


