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ESCLARECIMENTOS Nº 5 

Prezados Senhores, 

 

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: Icon Digital 
 

Pergunta 1: “ Referente aos seguintes pontos: 

 

ITEM 3 – Especificações Adicionais para a Impressora Multifuncional Tipo 3 – Monocromática A4 

– 40 PPM 

4. Suportar formatos de arquivos de saída da digitalização: Open Office World XML (padrão ou 

com software embarcado), PDF, PDF (OCR), TIFF e JPEG 

 

ITEM 4 – Especificações Adicionais para a Impressora Multifuncional Tipo 4 – Policromática A3 – 

25 PPM 

6. Suportar formatos de arquivos de saída da digitalização: Open Office World XML (padrão ou 

com software embarcado), PDF, PDF (OCR), TIFF e JPEG 

 

Entendemos que ao solicitar Open Office World XML, o edital acaba restringindo diretamente a 

participação de diversos fabricantes, como OKI, Brother, Xerox, HP, Kyocera entre outros, 

seguem links para corroborar nossa informação 

 

 

(links incluídos como imagem devido ao bloqueio do servidor do SENAC) 

 

 

http://www.senacdf.com.br/
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Ainda como argumentação sobre esse item, apresentamos o seguinte entendimento, conforme 

nos ensina o Mestre Celso Antônio Bandeira de Mello que “é pressuposto lógico de uma licitação 

a existência de uma pluralidade de objetos e de uma pluralidade de ofertantes, pois sem isto 

não há como conceber uma licitação”, ficando evidente pelas especificações do edital em 

epígrafe, a limitação da concorrência de ofertantes, contra todos os princípios que regem a 

Licitação Pública, sobretudo o da isonomia e da competitividade.  

 

 

Destacamos ainda que tal solicitação não é usual de mercado, ou seja, está fora dos 

parâmetros praticados e solicitados nos processos licitatórios, estando ainda em desacordo ao 

recomendado no caderno de Boas Práticas, orientações e vedações para contratação de 

serviços de outsourcing de impressão do MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO 

E GESTÃO - Secretaria de Tecnologia da Informação - Departamento de Segurança da 

Informação, Serviços e Infraestrutura de Tecnologia da Informação 

Este documento de Boas práticas, Orientações e Vedações têm força normativa legal, estando 

vinculado à Portaria MP/STI nº 20, de 14 de junho de 2016, na forma de anexo, tendo sido 

assinado, em sua última versão, pelo Secretário de Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão em 20/01/2017 e publicado na mesma data, 

conforme previsto no item 2.3. Devem ser especificadas no termo de referência apenas 

as funcionalidades básicas dos equipamentos que afetem diretamente o tipo de 

serviço prestado ou especificidades com relação ao ambiente onde os equipamentos 

serão instalados.  

 

Entendemos ainda, que tal item não é solicitado nos equipamentos do tipo 1 e do tipo 2 que 

são responsáveis pelo fornecimento de 72% dos equipamentos pedidos nesta contratação, logo, 

é possível concluir que tal funcionalidade não é imprescindível ao trabalho exercido pelos pelos 

nobres colaboradores do SENAC. 

 

Destacamos também que por mais que haja a possibilidade de fornecimento de tal solução via 

software externo, tal ação irá gerar um custo de desenvolvimento aos fornecedores que 

logicamente será repassado ao SENAC mesmo que de forma indireta criando assim um óbice 

quanto a contratação pelo menor valor possível, um dos objetivos do processo. 

 

Diante dos argumentos expostos, solicitamos que o seja revista a necessidade do Open Office 

World XML e que o texto de ambos os itens supracitados (item 3 - 4 e item 4 - 6) passem a 

vigorar " Suportar formatos de arquivos de saída da digitalização: PDF, PDF (OCR), TIFF e JPEG 

http://www.senacdf.com.br/
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Caso a interpretação desta respeitada administração seja diferente da nossa, solicitamos que 

área técnica possa respeitosamente indicar ao menos 3 fabricantes e seus respectivos modelos 

de equipamentos que atendam ao solicitado nos itens mencionados. ” 

 

Resposta: Conforme a área técnica, informamos que o formato Open Office World XML (padrão 

ou com software embarcado) poderá ser desconsiderado, mantendo-se os demais formatos 

solicitados nos itens em referência. 

 

Brasília-DF, 10 de agosto de 2020 

Comissão Permanente de Licitação 

http://www.senacdf.com.br/

