
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: SEGMENTO DIGITAL COM. LTDA 

 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 SEGMENTO DIGITAL COM. LTDA

Questiona a licitante:

1) Com relação as especificações mínimas solicitadas em seu edital, acreditamos 
que esteja faltando em seu edital, a descrição do item 01 - Impressoras pequeno 
porte - P&B - Sem franquia de cópias, pois seu descrito inicia-se com as 
especificações das IMPRESSORAS P&B, Color e A3, que acreditamos ser o item 03 
do seu Lote, em seguida temos as especificações dos MULTIFUNCIONAIS, que 
acreditamos ser o item 2 do seu Lote, mas não encontramos as especificações do 
item 1, favor verificar.
LOTE ÚNICO

Item Descrição Qtde Unid. Valor 
Unitário 

Valor 
total 

01 Impressoras pequeno porte - P&B - 
Sem franquia de cópias. 150 Mensal R$ R$ 

02 Impressoras multifuncionais - Sem 
franquia de cópias. 30 Mensal R$ R$ 

03 Impressoras coloridas - Sem franquia 
de cópias. 06 Mensal R$ R$ 
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Resposta: Conforme  parecer  técnico  emitido  pelo  setor  requisitante,  na  especificação
técnica  mínima  dos  equipamentos  que  deverão  ser  disponibilizados  no  item  1,  dá-se  referência  a
impressoras  P&B  e  também  a  colorida,  ou  seja,  as  duas  estão  descritas  no  mesmo  item,  sendo  a
multifuncional está descrita no item 2. 

2)  Não  encontramos  em  seu  edital  nenhuma  menção  com  relação  a  prazo
contratual, ou seja, uma vez feito a adesão a Ata de Registro de Preços, qual será
o prazo contratual, uma vez que trata-se de um serviço de ação continuada, e
baseado no Art. 57 da lei 8666 “A duração dos contratos regidos por esta Lei
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto
aos relativos: II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua,
que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração,
limitada a sessenta meses”; 

Resposta: Conforme mencionado na Norma Editalícia, 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.

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

Nova Lima, 21 de novembro de 2019.

Daniel Santana Soares
Pregoeiro

2


	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
	PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 355/2019

