
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 355/2019

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS: n° 175/2019

ESCLARECIMENTO SOLICITADO PELA LICITANTE: COPYUSA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES.

 O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA publicou edital de Pregão Presencial, nº 175/2019 cujo objeto
é o constante do ítem 03.

“III - DO OBJETO - A presente licitação tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS,
para eventual contratação de empresa especializada para serviços de locação de
impressoras por um período de 12 meses, para serviços de impressão, cópia e
digitalização, contemplando o fornecimento de equipamentos novos, de primeiro
uso, em linha de fabricação, para digitalização, impressões monocromáticas e
policromáticas,  com  fornecimento  de  todos  os  insumos  (exceto  o  papel)  e
reposição de peças  originais,  além dos  serviços de instalação,  manutenção  e
assistência  técnica  especializada  dos  equipamentos,  para  atender  ás
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova Lima.” 

O Pregoeiro,  no  exercício  de  sua  competência  e,  conforme informações  prestadas  pela
secretaria  requisitante,  tempestivamente  responde  à  solicitação  de  esclarecimentos  sobre  o  Edital  em
epígrafe, apresentada pela licitante COPYUSA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES.

Questiona a licitante:
“Para o item 2 – Multifuncionais P&B 
Está sendo exigido uma velocidade mínima de digitalização de 50 IPM, essa 
exigência direciona e restrita diversos fabricantes, além de onerar o custo do 
equipamento que atenderá as exigências, por outro lado, ferindo a 
competitividade obrigando a administração pública pagar por um preço 
exorbitante.
Ao mencionar os equipamentos “novos em linha de fabricação”, concluímos em 
apenas 02 (dois) fabricantes, sendo os equipamentos, que atenderá 99% (por 
cento) das exigências, mas, ambos fazem a velocidade de 45 IPM (simplex) . 
Aproveitando o ensejo na alteração das quantidades e/ou especificações do item 
01, gostaríamos que acate nossa solicitação de mudança de 50 IPM para 45 IPM, 
não confrontando os trabalhos diários dos usuários.”

Resposta:  Após análise, a Secretaria requisitante, acatou a sugestão ofertada, alterando o
IPM de 50 para 45, presando pelo Princípio da Ampla concorrência.

Diante do exposto, tem-se por respondidos os esclarecimentos solicitados.

Nova Lima, 21 de novembro de 2019.

Daniel Santana Soares
Pregoeiro
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