
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: STOQUE – COMERCIAL - MPS

 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 STOQUE – COMERCIAL - MPS

Questiona a licitante:

ESCLARECIMENTO 1 – Da especificação técnica dos equipamentos
Está  claro  pela  planilha  apresentada  no  modelo  de  proposta  que  os
licitantes devem ofertar 3 tipos de equipamentos, sendo eles:

• 150 impressoras P&B de pequeno porte;
• 30 multifuncionais; e
• 6 Impressoras coloridas.

O  item  2  do  termo  de  referência,  anexo  VI  do  edital,  nos  traz  as
especificações técnicas de 2 dos 3 equipamentos solicitados no edital.
Entendemos que falta a especificação técnica de um dos equipamento no
termo de referência. Nosso entendimento está correto?

Resposta: Conforme  parecer  técnico  emitido  pelo  setor  requisitante,  na
especificação técnica mínima dos equipamentos que deverão ser disponibilizados no item1, 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. 
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ESCLARECIMENTO 2 – Da forma de cobrança 
O  edital  solicita  um dos  modelos  de  equipamento  com capacidade de
impressão no formato A3, mas não especifica como se dará a cobrança
deste formato de impressão.
Entendemos  que  as  impressões  realizadas  no  formato  A3  serão
contabilizadas e cobradas como duas impressões realizadas no formato
A4. Está correto nosso entendimento?
Ainda  sobre  a  forma  de  cobrança,  o  edital  nos  traz  equipamentos  de
impressão monocromática, e policromática.
Entendemos que no equipamento de impressão policromática, só haverá
impressões policromáticas, sendo cobradas apenas impressões coloridas
neste modelo de equipamento. Nosso entendimento está correto?

Resposta:  Após análise, o Sr. Sanderson Ragonezi, conclui pela retirada do formato A3 do
edital. No que tange ao impresso P&B em impressora color, o valor a ser pago será do colorido.

ESCLARECIMENTO 3 – Do volume de impressão
O edital exige dos licitantes preço único para impressões P&B, entretanto
existem  dois  tipos  de  equipamentos  para  este  tipo  de  impressão  no
projeto.  Entendemos  que,  para  conseguirmos  fazer  uma  média
ponderada dos preços, e precificar o projeto, é necessário informar aos
licitantes  a  média  de  produção  por  tipo  de  equipamento.  Será
disponibilizada essa informação aos licitantes?

Resposta:  Mediante  esclarecimento  da  secretaria  requisitante,  o  volume  estimado  de
impressões para o item 01 – impressora de pequeno porte, são de 2.000 cópias mensais por equipamento;
para o item 02 – impressoras multifuncionais – são de 6.000 cópias mensais por equipamento e para o item
03 – impressoras coloridas – são de 3.000  cópias mensais por equipamento

ESCLARECIMENTO 4 – Do sistema de Bilhetagem
O item 2 do Termo de  Referência,  traz  a  especificação técnica  de  um
software  de  bilhetagem,  mas  estão  faltando  algumas  informações
importantes, dentre elas:
O edital  especifica que o software não pode ser  instalado em nuvem,
devendo ser instalado localmente. 
O  servidor  onde  o  software  será  instalado  será  fornecido  pela
contratante?
Todos os equipamentos propostos deverão ser bilhetados. 
O  servidor  onde  o  software  será  instalado  terá  domínio  único,
comunicando  com  todas  as  localidades  onde  os  equipamentos  serão
instalados?
O subitem J da especificação técnica do software de bilhetagem exige que
”o software de bilhetagem deve permitir  o  armazenamento,  de forma
compactada,  das  primeiras  páginas  de  cada  documento  impresso,
associado  ao  respectivo  usuário,  para  que  eventuais  trabalhos
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particulares  possam ser  cobrados/descontados  46 financeiramente dos
respectivos  usuários;  “  .  Tendo  em  vista  o  volume  de  impressões
estimado,  esta  exigência  exige  um  repositório  considerável  para
armazenamento dos arquivos gerados pela auditagem. 
Este repositório será de responsabilidade da contratante?

Resposta: Todos os equipamentos deverão ser bilhetados e a hospedagem do software será
em nuvem.  Quanto ao repositório  para armazenamento dos arquivos  gerados pela auditagem, o  setor
requisitante, após revisão do edital, ponderou pela alteração do item, retirando tal exigência.

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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