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Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Município: Itapoá / SC

Registrado

em

Assunto Respondido Em

Registrado

em

Assunto Respondido Em

28/06/2021 -

14:18

Equipamento de referência PE 24/2021 -

Boa tarde, Pedimos a gentileza de informar qual, ou quais os equipamentos de referência foram utilizados para compor o termo de

referência do edital. Verificamos vários fabricantes e ocorre que ou não encontramos o equipamento com vidro ofício ou então os que

têm vidro ofício não têm digitalização de 1200 x 1200 DPI. A informação auxiliaria muito.
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Análise Termo de referência - valores -
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Boa tarde, caro(a) pregoeiro(a) No final do mês de maio recebemos pedido de cotação de locação de multifuncionais para este

certame. Porém, os requisitos pedidos na cotação e os que estão no termo de referência do edital são diferentes. No edital há itens

que foram adicionados que encarecem os equipamentos que atendem às especificações. Então os valores de referência acabaram

ficando muito abaixo da realidade: Especificação quando da cotação: Impressora Multifuncional Monocromática Laser com franquia de

15.000 impressões mensais, velocidade de impressão mínimo de 40 ppm. A Impressora deverá possuir scanner de resolução 1200x1200

dpi, função para digitalizar frente e verso automático (duplex) e alimentador automático de folhas para 50 (cinquenta) folhas ou mais,

impressão frente e verso automático, com resolução mínima de impressão 1200x1200 dpi, conexão de Rede Ethernet 10/100/1000 e

USB. No edital lançado, além das características acima, ainda é solicitado: VIDRO OFÍCIO, MEMÓRIA DE 2G E PROCESSADOR DE 1GHZ,

bem como os equipamentos sejam novos. Nenhuma das características acima haviam sido citadas na cotação. E são itens que

encarecem os equipamentos. Pedimos desta forma a possibilidade de reduzir algumas especificações: * Tirar vidro ofício * Reduzir

memória para 1GB * Reduzir resolução escaner para 600x600 DPI (este caso é à parte - a grande maioria dos equipamentos possui esta

especificação e ela é mais que suficiente para uma excelente qualidade de documentos). Inclusive reduziria o custo para o órgão. grato

e no aguardo dos pareceres.

02/07/2021 -

11:51

Esclarecimentos Edital de pregão eletrônico Nº 24/2021 -

Bom dia Sr. Pregoeiro, Esclarecimentos Edital de pregão eletrônico Nº 24/2021 Anexo I - Do objeto – item 1: A impressora deverá possuir

scanner de resolução 1200x1200 dpi. sabendo que a grande maioria dos equipamentos possuem scanner com resolução de até 600dpi,

inclusive descrito no manual de boas práticas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2.3.11.3. Suporte à resolução

ótica mínima para cópia e digitalização de 600x600 dpi;), solicito a indicação dos três equipamentos cotados que atendam a este

requisito do presente edital ou a substituição do mesmo para 600dpi.

05/07/2021 -

08:48

Pedido de Esclarecimento -
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 24/2021 Processo n. ° 50/2021 A empresa ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., pessoa jurídica de direito

privado, com Sede em Pinhais - PR, na Rua 21 de abril, nº 250, Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 84.968.874/0001-27, vem,

tempestivamente, SOLICITAR ESCLARECIMENTOS/ALTERAÇÕES ao Edital da Licitação em epígrafe, face aos motivos aduzidos abaixo:

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA E PREÇO 1. DO OBJETO: 1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

locação de impressoras (outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva e

fornecimento de insumos, exceto papel, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos. LOTE 1: LOCAÇÃO DE

IMPRESSORAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA MARCA/ MODELO Impressora Multifuncional Monocromática Laser ou

Led com franquia de 15.000 impressões mensais, velocidade de impressão mínimo de 40 ppm. A impressora deverá possuir scanner de

resolução 1200x1200 dpi, função para digitalizar frente e verso automático (duplex) e alimentador automático de folhas para 50

(cinquenta) folhas ou mais, impressão frente e verso automático, com resolução mínima de impressão 1200x1200 dpi, conexão de Rede

Ethernet 10/100/1000 e USB. Tensão de entrada 220V, podendo ser adaptado por um estabilizador ou transformador, que deve

acompanhar o equipamento. Compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows e Linux. Memória mínima de 02 GB, e

processador mínimo de 01 GHz. Vidro de exposição tamanho até ofício. Equipamentos devem ser novos. PERGUNTAMOS: Sobre possuir

scanner de resolução 1200x1200 dpi 1) Entendemos que na elaboração das especificações técnicas, a exigência correta da resolução do

scanner é de 600 dpi, uma vez que apenas a resolução de impressão nestes equipamentos é na faixa de 1200 x 1200 dpi, marcas e

modelos diversos conforme anexados neste pedido apresentam resolução de 600 dpi na digitalização (scanner) está correto nosso

entendimento? Sobre possuir Memória mínima de 02 GB 2) Solicitamos alterar a memória mínima para 01 GB, considerando que a

estimativa de páginas mês impressa por cada equipamento não ultrapassa 2.500 impressões, logo não se justifica a memória solicitada.

Sobre possuir Processador mínimo de 01 GHz 3) Solicitamos alterar o processador de 01 Ghz mínima para mínimo de 800 Mhz,

considerando que a estimativa de páginas mês impressa por cada equipamento não ultrapassa 2.500 impressões, logo não justifica-se

este processador pois o mesmo não causa filas de impressão, além de impedir a participação de fabricantes no processo. 4) Sugerimos

incluir: 1 (uma) gaveta mínima para 500 folhas, pois nas especificações exigidas não foi determinado. Certos do acolhimento destes

questionamentos e da sua importância para participação da ALMAQ neste edital em referência protestamos nosso sincero respeito.

Atenciosamente, Pinhais, 05 de Julho 2021. ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
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Pedido de Esclarecimento -

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 Processo n. ° 50/2021 Prezados, Com relação aos equipamentos a serem fornecidos: 1) Os

mesmos serão aceitos equipamentos usados, ou somente novos de 1º uso.
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Voltar

05/07/2021 -
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Pedido de Esclarecimento -

Pedido de Esclarecimento conforme anexo.

Arquivo Anexo: Pedido de Esclarecimento - Pregão Nº 24-2021.pdf

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/3/Pregoes/Esclarecimento/?slA=Edit&ttCD_CHAVE=147358


  

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 

 
 
A SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A, inscrita no CNPJ: 83.483.230/0001-86, 

com sede na Avenida Getúlio Vargas, 408, Anita Garibaldi, Joinville/SC, vem, 

respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos, visando acima de tudo, uma 

disputa justa e igualitária nos âmbitos da lei, garantindo a sim a competitividade do pregão 

que irá ocorrer. 

 

1. É solicitado nas especificações dos equipamentos o item “A Impressora deverá 

possuir scanner de resolução 1200x1200 dpi”. A atual especificação é restritiva e 

permite que somente equipamentos dos fabricantes Brother e HP atendem ao 

requisito via hardware, o que vai contra o princípio da isonomia e ampla 

competitividade do certame garantido por Lei, Também é de conhecimento comum 

que fabricantes de renomes mundiais, como Ricoh, Kyocera, Xerox, OKI e outros, 

utilizam como padrão resolução de impressão e digitalização de formas 

individuais, onde todos basicamente possuem resolução de impressão de 

1200x1200dpi e resolução de digitalização de 600x600dpi via hardware. Alguns 

fabricantes através da utilização de softwares (TWAIN / WIA) permitem que seus 

equipamentos cheguem a resolução de 1200x1200dpi na digitalização. 

 

Destacamos que é comum os usuários utilizarem a resolução padrão de 

300x300dpi, visto que acima disto os arquivos criados possuem maior tamanho, o 

que prejudica o tempo de envio e tamanho de transmissão sobrecarregando a 

trafego de rede.  

 

Sabendo dessa restrição a diversas licitantes e fabricantes, podemos entender que 

está administração aceitara resolução de digitalização de no mínimo 600x600 dpi 

via hardware?  

 

2. Caso a resposta acima seja negativa, quais os 3 equipamentos de diferentes 

fabricantes atendem na integra a todas as especificações exigidas? Tal informação 

ira nortear as licitantes e assim a isonomia e equidade do processo.  

 

 



  

 

3. Entendemos que os equipamentos a serem fornecidos devem ser novos, de 

primeiro uso e em linha de produção, correto? 

 

4. Visto que não garantia de produção do quantitativo estimado de excedente, 

solicitamos que informem o histórico de produção TOTAL por MÊS dos últimos 12 

meses, afim das licitantes elaborarem suas propostas com a realidade de 

produção. 

 

Todos os esclarecimentos acima são de suma importância, com único e exclusivo 

proposito de fornecermos equipamentos de alta tecnologia, que atendam a necessidade 

e produtividade da contratante, e principalmente ofertar a melhor proposta. 

 


