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ESCLARECIMENTOS 8 

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: ONYX SOLUTION 
 

Pergunta 1: “Na descrição das especificações técnicas comuns a todos os equipamentos consta 

a exigência “5. Possuir disco interno para armazenamento dos trabalhos enviados para 

impressão” (grifamos).   

  

Pela expressão utilizada, poderia se concluir que todos os equipamentos deveriam 

necessariamente possuir HD interno, o que além de oneroso à administração, certamente 

representará restrição à competitividade, pois no caso da Canon, por exemplo, estaria sendo 

excluído o modelo Canon iR 1643 iF (prospecto anexo). 

 

Assim, solicitamos verificar a possibilidade de se excluir a referida exigência (disco interno) 

para os equipamentos do item 01 (Impressora Multifuncional Tipo 01 – Monocromática A4 – 30 

PPM) e do item 03 (Impressora Multifuncional Tipo 3 – Monocromática A4 – 40 PPM). Seria 

possível?” 

 

Resposta: Esclarecemos que não podemos excluir o requisito por questões de performance na 

impressão e também, caso os equipamentos não possuam disco haverá aumento na 

configuração dos servidores de impressão, que irá onerar mais ainda a Administração. Além 

disso incorreremos em competição desigual, tendo em vista os outros fornecedores cotarem 

seus equipamentos levando em consideração o recurso solicitado em edital. 

 

Pergunta 2: “Na descrição das especificações técnicas relativas ao equipamento do item 03, 

acreditamos que a expressão “e policromática” da especificação “1. Possuir tecnologia 

monocromática e policromática” (grifamos) esteja equivocada, pois o referido item retrata 

Impressora Multifuncional Tipo 3 – Monocromática A4 – 40 PPM. Está correto o entendimento?  
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Caso não esteja correto o entendimento – e somente se o equipamento do item 03 for colorido 

–, solicitamos a gentileza de verificar a possibilidade de alterar a velocidade do equipamento 

para 35 PPM em cor e PB.” 

 

Resposta: O item 3 trata de um equipamento monocromático. 
 

Pergunta 3: “Para o correto dimensionamento dos softwares que comporão a solução, é 

importante que o edital informe a quantidade de usuários dos serviços de impressão. É possível 

nos prestar a referida informação?” 

 

Resposta: Informamos que atualmente temos aproximadamente 850 usuários. 

Brasília-DF, 12 de agosto de 2020 

Comissão Permanente de Licitação 
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