
 

 RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

PREGÃO PRESENCIAL/ REGISTRO DE PREÇOS DE Nº. 237/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. 532/2020 

ESCLARECIMENTO SOLICITADO PELA LICITANTE: TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E 
SERVIÇOS LTDA 

 
 

A Pregoeira do Município de Nova Lima no exercício de sua competência, 
tempestivamente responde à solicitação de esclarecimentos sobre o Edital do Processo em 
epígrafe, apresentada pela licitante Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda, com as 
seguintes razões de fato e de direito: 

A Prefeitura Municipal de Nova Lima publicou edital de licitação, na modalidade 
Pregão Presencial/Registro de Preços, cujo objeto é O REGISTRO DE PREÇOS, para eventual 
contratação de empresa especializada em solução de outsourcing de impressão, modalidade 
franquia mensal de páginas mais excedente para atender a Secretaria Municipal de 
Administração e demais Secretarias do Município de Nova Lima. A licitante Tecnoset 
Informática Produtos e Serviços Ltda, apresentou pedido de esclarecimentos ao edital, aos 
quais passamos a responder, em conformidade ao posicionamento apresentado pelos Srs. 
Rafael Tadeu Martins e Thiago Guimarães, Coordenador de TI e pela Sra. Lídia Maria de 
Carvalho Otoni Vasconcellos, Assessora Gerente - Semad 

 
Questionamento 1: “Entendemos que a Contratante será responsável por 

disponibilizar espaço em cada uma das localidades pela guarda de suprimentos, acessórios e 
equipamentos de backup que se fizerem necessários para a prestação dos serviços e será responsável 
pela guarda dos mesmos. Nosso entendimento está correto?” 

 
Resposta:  Sim. Hoje os as impressoras de backup e o material de suprimentos ficam 

na sala da TI ou no Almoxarifado Central. 
 
Questionamento 2: “Solicitamos informar se todos os equipamentos estão na rede de 

dados ou se haverá equipamentos conectados via porta USB aos computadores. Se houver 
equipamentos conectados via USB solicitamos informar quantos equipamentos estarão conectados 
deste modo?” 

 
Resposta: Como padrão, todas as impressoras são configuradas através de rede de 

dados. Em casos muito específicos, são configuradas como USB. Neste caso, são impressoras de 
pequeno porte. Exemplo: Samsung 4020. 

 
Questionamento 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: Sim. hoje temos o firewall Fortinet, o qual faz monitoramento de todas as 

portas que são liberadas através de nossos IP's públicos. 
 
Questionamento 4: “Os licitantes quando da elaboração da proposta comercial, levam 

em consideração a norma ISO/IEC 19752 que determina que os rendimentos dos suprimentos são 
definidos mediante uma área de cobertura de impressão de 5%. Entendemos que no caso da cobertura 
de página ser comprovadamente maior que 5%, ensejará a aplicação de reequilíbrio econômico 
financeiro do contrato. Nosso entendimento está correto?” 

 
Resposta: Neste certame não foi referenciada ou exigida conformidade com 

nenhuma norma técnica. Questões referentes a reequilíbrio econômico-financeiro serão analisadas, 
caso-a-caso, observando-se a lei e as especificidades da situação. 

 
Questionamento 5: “No caso de a resposta ao questionamento anterior ser negativa 

e considerando que as propostas devem ser elaboradas mediante critérios objetivos, solicitamos 
informar qual é a taxa real de cobertura.” 

 
Resposta: Neste certame não foi referenciada ou exigida conformidade com nenhuma 

norma técnica. 
 
Questionamento 6: “Como é de amplo conhecimento os equipamentos e suprimentos 

de informática (como os que ora são licitados) possuem seus custos atrelados à moeda americana. 
Frequentemente encontramos oscilações relevantes na cotação da moeda americana perante o real. 
Considerando que o cenário econômico é incerto e imprevisível, solicitamos esclarecer se novas e 
substanciais desvalorizações do real perante o dólar ensejarão a concessão de correção de preços 
mediante pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato.” 

 
Resposta: Questões referentes a reequilíbrio econômico financeiro serão analisadas 

em momento oportuno, à medida que tal pedido for apresentado pelo fornecedor. Asseguramos, 
contudo, que essa análise será realizada em conformidade com a legislação vigente concomitante ao 
contrato e de acordo com as especificidades da situação. 

 
Questionamento 7: “No caso do atraso de pagamento por conta da administração, 

solicitamos informar qual será o processo para o faturamento/cobrança das multas e juros previstas 
em lei por este atraso. Poderá ser automaticamente incluída na próxima fatura?” 

Resposta: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, 
provocados exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do 
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I= (TX/100)  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  



 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso. 
 
Questionamento 8: “Considerando que os equipamentos são de propriedade da 

CONTRATADA, alocados nas dependências da CONTRATANTE para a prestação de serviços do objeto 
desta licitação, solicitamos esclarecer, no caso de quebra dos mesmos por comprovado mau uso pelo 
CONTRATANTE, como se dará o processo de ressarcimento a CONTRATADA por esse uso indevido?” 

 
Resposta: Eventuais danos ocasionados pela contratante terão sua análise feita 

mediante abertura de processo administrativo e o ressarcimento será apurando aplicando-se o 
instituto da responsabilidade civil no âmbito dos contratos administrativos. 

 
Questionamento 9: “O presente processo é para registro de preços sendo a unidade 

de valor apresentado os custos de página dentro da franquia.  Entendemos que a futura contratação 
poderá ocorrer para uma quantidade de páginas (dentro da franquia) inferior a licitada (uma vez que 
o sistema de registro de preços não vincula a obrigatoriedade da contratação do volume integral 
registrado). Nosso entendimento está correto?” 

 
Resposta: Mesmo não utilizando a quantidade contratada, permanece o valor unitário 

do equipamento considerando a franquia estabelecida. 
 
Questionamento 10: “Caso o entendimento acima não esteja correto, pedimos 

detalhar como será a contratação, em termos de quantidade de páginas dentro da franquia.” 
  
Resposta:  Mesmo se o uso for menor, permanece o valor estipulado. Se o uso for 

maior, a Contratada cobra o excedente na fatura. 
 
Questionamento 11: “Caso o entendimento ao questionamento 10 esteja correto, 

solicitamos esclarecer se a quantidade de equipamentos (impressoras e multifuncionais) a serem 
fornecidos guardarão proporcionalidade a quantidade de páginas efetivamente contratada. Por 
exemplo se for contratado 50% do volume de páginas estimado no Termo de Referência (trata-se de 
registro de preços onde não há obrigatoriedade de contratar todo o quantitativo), entendemos que 
poderemos entregar apenas 50% da quantidade de equipamentos. Nosso entendimento está correto? 
Caso não esteja correto, entendemos que independentemente da quantidade de páginas contratada 
a totalidade de máquinas deverão ser entregues. Estaria certo este novo entendimento?” 

 
Resposta: As impressoras solicitadas atendem localidades diferentes e de grande 

distância entre elas. Mesmo utilizando abaixo da franquia há a necessidade de disponibilidade dos 
equipamentos nos diversos locais da Prefeitura. 

 
Questionamento 12: “Entendemos que as trocas de toners poderão ser realizadas pela 

Contratante, mediante treinamento a ser realizado pela contratada. Tal procedimento exime a 
administração pública de qualquer ônus em caso de improváveis danos acidentais, causados nos 
equipamentos, oriundos no processo de substituição de suprimentos. Nosso entendimento está 
correto?” 

 
Resposta: Não. O controle e trocas de toners serão realizadas exclusivamente pelo 

técnico residente/volante da contratada. 



 

 
Questionamento 13: “Solicitamos informar, se todas as impressoras em operação 

estão na rede corporativa.” 
 
Resposta: Temos impressoras na rede corporativas e outras em rede locais. 
 
Questionamento 14: “Solicitamos informar, por gentileza, se a rede elétrica é 

estável?” 
 
Resposta. A maioria dos locais possui rede elétrica e lógica estruturada. Em caso de 

problemas, a Prefeitura possui contrato com empresa de manutenção predial. 
 
Questionamento 15: “Entendemos que é de responsabilidade da contratante 

disponibilizar o servidor de impressão (físico ou virtual) e toda sua infraestrutura para instalação do 
software de bilhetagem, software para monitoramento e drivers de impressão. Nosso entendimento 
está correto?” 

 
Resposta: Sim. Está correto. 
 
Questionamento 16: “No caso de a resposta ao questionamento anterior for positiva, 

qual será o Sistema Operacional do Server?” 
 
Resposta: Atualmente utilizamos Windows Server 2012. O mesmo será migrado (sem 

data definida) para Windows Server 2019. 
 
Questionamento 17: “Entendemos que todos os equipamentos serão monitorados e 

contabilizados, mas somente os “equipamentos corporativos” terão as cotas. Nosso entendimento 
está correto?” 

 
Resposta: Não. O controle de cotas e bilhetagem eletrônica terá que ser estendido 

também para as redes locais. 
 

Diante do exposto, tem-se por respondido o pedido de esclarecimentos da licitante 

Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda. 

 

 

Nova Lima 13 de outubro de 2020. 

 

  

Bruna Panicali Alves Pereira 
Pregoeira 

 


