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ESCLARECIMENTO 10 

Prezados(as), 

Em atenção aos questionamentos quanto o Instrumento Convocatório Pregão 

Eletrônico SRP nº 13/2020, que tem por objeto o registro de preço para a eventual contratação 

de empresa especializada no fornecimento de equipamentos destinados à execução de serviços 

de impressão na modalidade de outsourcing, abrangendo o fornecimento de impressoras 

multifuncionais, com fornecimento de insumos e peças de reposição, para atender as 

necessidades do Senac-DF, trazemos os seguintes esclarecimentos: 

 

Empresa: EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA. 

 

Pergunta 1: “Referência: ANEXO I –ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS -12 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS PARA TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS, 

especificamente o item transcrito abaixo: 

“ITEM 2 –Especificações Adicionais para a Impressora Multifuncional Tipo 2 –Monocromática A4 

–50 PPM  

2. Possuir velocidade de impressão de 50 ppm A4, 75 g/m², com resolução de 600x600 dpi” 

 

A exigênciada velocidade para 50ppm, exclui a maioria dos equipamentosdo mesmo porte,e 

ainda fereo que diz o manual do Governo Federal-Boas Práticas, orientações e vedações para 

contratação de serviços de outsourcing de impressãoque atualmente é força de LEI(g.n.). 

2.3.6 Como referência, a tabela abaixo deve ser usada  para  

auxiliar  no dimensionamento das velocidades dos equipamentos, 

baseando-se também na estimativa de consumo mensal levantada 

para cada equipamento: 
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12. As orientações e vedações contidas neste documento devem 

ser observadas integralmente nos processos de contratação cujos 

editais sejam publicados a partir do dia 2 de maio de 2017. 

Portanto, solicitamos que seja aceito equipamentos com velocidade de 45 PPM A4 ou 

CARTA, ajustando assim as especificações conforme Manual de Boas Práticas, além da 

modificação não causar impacto negativo aos usuários do serviço contratado ainda permitirá 

maior competitividade ao certame.” 

 

Resposta: A referência utilizada no pedido de esclarecimento trata de um manual de boas 

práticas do MPOG que pode ser aplicado por todos os órgãos integrantes do Sistema de 

Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), do qual o Senac-DF não faz 

parte, por não ser um órgão da Administração Pública. Como se trata de um manual de boas 

práticas, diversas delas foram utilizadas, durante a elaboração do termo de referência, 

entretanto, o dimensionamento dos equipamentos sugerido no referido documento não atende 

as necessidades do Senac-DF, que já possui equipamentos em produção com as mesmas 

configurações. 

 

Pergunta 2:  

“Referência: ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - 6 

PROVA/AMOSTRA TÉCNICA, especificamente o item transcrito abaixo: 

“6.6 As amostras deverão ser apresentadas em até 15 (quinze) dias corridos contados da data 

de solicitação pelo SENAC-DF e a sua não apresentação acarretará a desclassificação da 

LICITANTE sem prejuízo das sanções previstas em lei;” 

Nosso entendimento, a exigência possui caráter restritivo, pois todo ciclo produtivo 

(fabricantes, distribuidores e logística) tem sido impactado com dilatação de prazos, devido a 

pandemia de Covid-19 enfrentada por todos, além disso, a exigência de prova de conceito, 

antes da assinatura do contrato, contraria a Súmula 272 do e. Tribunal de Contas da União, que 

dispõe que “No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de 

quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em 

custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato”, até porque a prova 

de conceito fora instituída pelo edital como “critério de aceitabilidade das propostas 

apresentadas”. Portanto solicitamos que a prova de conceito seja realizada após a assinatura 

do contrato e ainda com a dilação do período para no mínimo 20 (vinte) dias úteis.” 
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Resposta: O prazo para a apresentação das amostras poderá ser alterado e deverá ser 

negociado com a Licitante habilitada. 

 

Brasília-DF, 12 de agosto de 2020 

Comissão Permanente de Licitação 
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