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ESCLARECIMENTOS Nº 6 

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: Selbetti Gestão de Documentos S.A. 
 

Pergunta 1: “Para um melhor dimensionamento da proposta, visto que transformadores têm 

um custo considerável e implicará no valor da proposta, solicitamos que informem a tensão da 

rede elétrica onde os equipamentos que serão instalados, caso alguns locais sejam 220V, por 

gentileza, informar o quantitativo de equipamentos que serão ligados nesta tensão.” 

 

Resposta: A tensão de entrada da rede elétrica é 220V. Todos os equipamentos serão ligados 

nessa tensão.  

 

Pergunta 2: “Na solicitação de PDF (OCR), entendemos que a licitante poderá disponibilizar 

esta função de três maneiras, de forma nativa no equipamento, através de software embarcado 

no equipamento, ou via software motor em servidor, onde o usuário irá realizar a digitalização 

no equipamento e o software de forma automática ira converter o arquivo para PDF (OCR) e 

disponibilizara no diretório de rede informado pela contratante. Sendo assim entendemos que 

fica a critério da licitante a melhor forma de atender a especificação solicitada. Está correto 

nosso entendimento?” 

 

Resposta: Nas "características comuns para todos os equipamentos" que é apresentada na 

página 27 do edital essa característica faz parte dos equipamentos que deverão ser ofertados. 

Isso poderá ser feito nativa, ou via software embarcado no equipamento. Não no servidor. 

 

Pergunta 3: “No equipamento do TIPO 1, visto a baixa velocidade solicitada, entendemos que 

a solicitação de Bandeja Frontal para 500 folhas está a onerar a proposta a ser ofertada, 

refletindo em um custo maior para a contratante, sem justificativa cabível, uma vez que não foi 
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informado a produção mensal que este equipamento irá realizar. Sendo assim, podemos 

entender que será aceito equipamento com bandeja frontal para no mínimo 250 folhas?” 

 

Resposta: A justificativa para tal solicitação baseia-se no fato de que os equipamentos 

atualmente em uso na instituição possuem a capacidade da bandeja frontal para 500 folhas. 

Esse foi o critério adotado para a especificação dos equipamentos, pois esses substituirão os 

atualmente em uso. Além disso, entendemos que não é um fator limitante para a participação e 

a concorrência no certame, mesmo porque as cotações foram obtidas através dessas 

especificações. Assim, entendemos que acatar a solicitação para a redução da quantidade de 

páginas poderá acarretar a desigualdade na competição com outros licitantes que cotaram 

equipamentos com as características solicitadas no edital. 

 

Pergunta 4: “No equipamento do TIPO 3, conforme tabela do item 23, consta que o 

equipamento deve ser: “Monocromática A4 - 40 PPM”, sendo que na especificação detalhada 

dele, no item 12, pede: “2. Possuir velocidade de impressão de 40 ppm cor A4, 75 g/m², com 

resolução de 600x600 dpi”. Entendemos que houve um possível erro de digitação quanto ao 

tipo monocromática ou colorida, sendo assim solicitamos que esclareçam qual especificação 

devemos atender, além de reanalisar as especificações solicitadas para o mesmo, uma vez que 

em nosso entendimento, caso o equipamento seja colorido, a velocidade de 40 PPM e bandeja 

para 500 folhas encontram-se demasiadas para o padrão de mercado. Respeitosamente 

sugerimos as adequações abaixo:  

 Caso o equipamento seja monocromático:   

 Bandeja para no mínimo 250 folhas  

 Velocidade de 40 PPM  

 Caso seja colorido:  

 Bandeja para no mínimo 250 folhas. 

 Velocidade de 30 PPM 

 

Resposta: A questão apontada trata-se de um equívoco. Os equipamentos dos TIPOS 1, 2 e 3 

são monocromáticos. Quanto a solicitação para a redução da quantidade de páginas da bandeja 

solicitadas nesse questionamento, enquadram-se na mesma resposta referente ao 

questionamento anterior: entendemos que não é um fator limitante para a participação e a 

concorrência no certame, mesmo porque as cotações foram obtidas através dessas 

especificações. Assim, entendemos que acatar a solicitação para a redução da quantidade de 

páginas poderá acarretar a desigualdade na competição com outros licitantes que cotaram 

equipamentos com as características solicitadas no edital. 
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Pergunta 5: “Nos equipamentos do TIPO 3 e 4, quanto a solicitação “6. Suportar formatos de 

arquivos de saída da digitalização: Open Office World XML (padrão ou com software 

embarcado), PDF, PDF (OCR), TIFF e JPEG”. Os equipamentos atuais realizam a digitalização 

em todos os formatos solicitados, mas os fabricantes não fazem menção ao formato “Open 

Office World XML”, desta forma entendemos que a contratante aceitara equipamentos, no qual 

os fabricantes não mencionam este formato em seus catálogos, embasamos visto que para os 

TIPOS 1 e 2 não foi solicitada este formato em especifico. Está correto nosso entendimento?” 

 

Resposta: Somente o formato Open Office Word XML poderá ser desconsiderado. 

 

Pergunta 6: “No presente edital não consta a informação de quantas casas decimais podemos 

utilizar para elaborar a proposta, assim entendemos que fica a critério da licitante, podendo 

utilizar até 4 casas decimais, está correto no entendimento?” 

 

Resposta: A proposta deverá ser apresentada com 2 (duas) casas decimais. 

 

Pergunta 7: “Sabemos que os componentes dos equipamentos têm ciclo de manutenção, 

sendo que determinadas peças possuem vida útil determinada pelo fabricante. Referente aos 

casos de defeitos ou danos aos componentes, resultantes pelo mau uso do usuário, 

entendemos que quando comprovado através de relatório técnico, que o dano não ocorreu 

devido ao desgaste natural, a contratante ira arcar com as despesas referente as peças e mão 

de obra necessária para manutenção corretiva do mesmo.” 

 

Resposta: O entendimento está correto, desde que comprovado de forma inequívoca pela 

Contratada. Isso não inclui erros de operação devido a falta de capacitação pela Contratada aos 

usuários da Contratante. 

 

 

Brasília-DF, 12 de agosto de 2020 

Comissão Permanente de Licitação 
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