
Fornecedor 2 - Questionamento enviado dia 26/08/2016 às 16:27 – AMC 

Ref.: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Planejamento SIRP nº 23/2016 

1)   Considerando a exigência do atestado de capacidade técnica exigido nos itens 9.4 e 

9.4.1.1 do edital, o quantitativo é para cada item, ou seja, 20% do quantitativo do item1, 

3, 5 e assim sucessivamente ou o mesmo é para o total do lote, independente da 

característica do equipamento (impressora, multifuncional, scanner, equipamentos 

mono, colors, A4 ou A3)? 

Resposta: O licitante deverá demostrar que já executou objeto similar e pertinente ao 

licitado. Pertinente não é atividade idêntica ou igual, mas equivalente. A opção pela 

demonstração de capacidade técnica equivalente ou pertinente, e não idêntica, tem a 

finalidade de aumentar a disputa. Ressaltamos ainda que o percentual a ser comprovado 

por atestados refere-se às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a 

ser contratado no respectivo lote, ou seja, quantidade de equipamentos locados ou 

serviço prestado (nesse último caso - lote 7). Os atestados deverão demonstrar que o 

Fornecedor já prestou serviços com itens iguais ou semelhantes ao lote que está 

disputando. Ex: para o lote de scanner só serão permitidos atestados que comprovem a 

locação de scanner.  

2)    Tem sido, constante atraso nos pagamentos por diversos órgãos da Administração 

deste Estado nos quais esta empresa possui contrato e que são participantes dessa ata de 

registro de preços, e, considerando a prerrogativa da Lei 8.666/93 de suspensão dos 

serviços após 90 dias de inadimplência, entendemos, que caso isso ocorra que 

poderemos retirar inclusive os suprimentos e equipamentos que estiverem de backup 

nos endereços dos mesmos, pois caso contrário, com a obrigação suspensa de 

atendimentos, os órgão estarão utilizando dos mesmos para continuidade da prestação 

de serviços, contrariando a prerrogativa da suspensão por falta de pagamento, está 

correto nosso entendimento? 

Resposta: Essa pergunta não é pertinente ao Pregão para Registro de Preços nº 

150155800023/2016 

 

3)      Quanto ao item 3.14  do edital, entendemos que nos casos relacionados caberá à 

Administração indenizar a Contratada e ficará responsável por processo administrativo 

para identificação dos envolvidos e apuração de responsabilidade, está correto nosso 

entendimento? 

Resposta: Caso será apurado, mantendo o que está descrito no Edital. 

 

4)    Afim de atender o item 7.3 do edital, entendemos que todos os equipamentos do 

lote 01 deverão possuir o recurso disponível de impressão segura com cadastramento 

de  senha, sendo que apenas os conectados em rede ou não existir AD ou LDAP 

implementado que deverão possuir a funcionalidade de impressão retida por senha e 

crachá, está correto nosso entendimento? 



Resposta: O item 7 Modo de Impressão (Lotes 01,02) trata do modo de impressão das 

multifuncionais dos lotes 01 e 02. Mantem o que está descrito em edital. 

 

5)    As gramaturas de papéis exigidas para os equipamentos são as mínimas ou 

máximas ou será a única gramatura a ser utilizada suportada? 

Resposta: Todos os equipamentos deverão suportar as mídias descritas nas 

especificações e conter a faixa de gramatura do papel de no mínimo a gramatura 

descrita em edital. 

6)    No Caso das resoluções mínimas exigidas para os equipamentos coloridos, deverá 

ser em preto e/ou colorido, ou preto ou colorido? 

Resposta: Colorido. 

7)    Entendemos que o ciclo de trabalho mensal exigidos deverão estar em acordo com 

o volume máximo recomendado dos fabricantes e comprovado através dos catálogos 

conforme edital, está correto nosso entendimento? 

Resposta: Correto entendimento. 

8)    A redução e ampliação de 25% a 400% exigidas para as multifuncionais, se 

aplicam apenas as digitalização simplex e duplex automática e não às cópias, está 

correto nosso entendimento? 

Resposta: Mantem o que está definido em edital. 

9)    Na Cláusula quarta da minuta do contrato é informado que o pagamento será 

efetuado no prazo de 30 dias, porém no parágrafo primeiro da mesma clausula, é 

informado que o pagamento será em 20 dias, diante do exposto, solicitamos que seja 

informado o prazo 

Resposta: 30 dias, em conformidade com o subitem 18.1 do Edital 

10)       Em atendimento ao princípio da elaboração de proposta independente, conforme 

é exigido pelo edital, requeremos esclarecimento se será permitida a participação de 

fabricante, distribuidor ou representante direto do fabricante dos equipamentos, 

participar do certame na qualidade de licitante e fornecer preços a demais empresas 

licitantes do mesmo certame? 

Resposta: Não haverá restrição a participação, principio da isonomia. 

 

11)       Caso seja permitido, como será avaliado se não houve conluio entre os licitantes 

que adotaram a mesma determinada marca, sendo que o fabricante, distribuidor ou 

representante participa do certame como licitante e fornece preços ao demais, como será 

avaliado se não houve estipulação de preços de forma a garantir a colocação dentre as 

licitantes que receberam a composição de custo do fabricante que participar do certame 



diretamente, garantindo a colocação da marca mesmo que a melhor proposta seja 

desclassificada, atentando quanto a concorrência e prejudicando a elaboração 

independente de proposta, já que um dos licitantes sabe da composição de custos de um 

ou de vários licitantes pois pode ter fornecido o preço a eles, deste modo, questionamos, 

como será avaliado se não houve conluio ou manipulação pelo fabricante distribuidor ou 

representante da marca e seus eventuais outros licitantes participantes do mesmo 

certame? 

Resposta: Não tem como saber das intenções de cada licitante no momento da licitação 

até por que o princípio que rege o pregão é o sigilo. Quanto ao preço o valor de 

referencia está atrelado ao valor de mercado. 

 


